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I kto nam wmawia efekt cieplarniany! Zima, choç spóêniona, trzyma si´
nieêle. Choç teraz, po feriach, to ju˝
troch´ musztarda po obiedzie. Zaczyna
si´ nam ckniç za wiosnà. Najprawdziwszy wilk – Ramzes (na co dzieƒ mieszka w bazie edukacyjnej Mazowieckiego
Parku Krajobrazowego), którego prezentujemy na naszej ok∏adce, jeszcze
jest okutany w zimowe futro. Ale z miny mo˝na wnioskowaç, ˝e i jemu marzà
si´ ciep∏e, pogodne dni.

A my, jak zwykle ˝yczàc paƒstwu mi∏ej lektury naszej gazetki, liczymy ˝e
mo˝e z tà wiosnà, ciep∏e wiatry wreszcie przywiejà lepsze czasy dla tej naszej
Starej Mi∏osny. Bo szko∏a ju˝ dzia∏a,
pierwszy odcinek Al. Jana Paw∏a II na
dniach przykryje elegancki asfalt. Co
prawda jak to si´ mówi „jedna jaskó∏ka
wiosny nie czyni”, ale mo˝e to znak, ˝e
na naszej drodze do normalnoÊci ruszyliÊmy wreszcie we w∏aÊciwà stron´?
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Przed zachodem
doko∏a las
w srebrzystym szyfonie
a nieco dalej
z∏ocista przestrzeƒ
rozpostarta wÊród drzew
niebo
na horyzoncie
spowija purpurà
s∏oneczny kràg

foto Wojciech Sobociƒski

przedwieczorna cisza
rozpoÊciera swój cieƒ
oddala si´ ognisty blask
roztapia w szarym tle
a wraz z zachodem
matowiejà wra˝enia
Irena ¸ukszo
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WieÊci
w pigu∏ce
Zarzàd Miasta wystàpi∏ do starosty miƒskiego
o pozwolenie na budow´: kolektora sanitarnego
w ulicach Wspólnej, Mokrej, Przejazdowej, kolektora deszczowego w ulicy Szosowej wraz z separatorem, ulicy Jana Paw∏a II (dawnej Torfowej).
❍❍❍

Zarzàd Miasta wys∏a∏ pismo do WAM i MOZBDJiW o notarialne zrzeczenie si´ odszkodowania za grunty pod drogami w Dzielnicy Stara
Mi∏osna i na placu Wojska Polskiego.
❍❍❍

Zarzàd Miasta spotka∏ si´ z przedstawicielami
Dyrekcji „Orlen” w sprawie przy∏àczenia stacji
CPN do wodociàgu miejskiego, kolektora sanitarnego i odprowadzania wód deszczowych oraz
uregulowania wjazdów od strony ul. GoÊciniec.
❍❍❍

Zarzàd Miasta spotka∏ si´ z przedstawicielami
Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych w sprawie
modernizacji oÊwietlenia Traktu Brzeskiego.
❍❍❍

Na kwiecieƒ Powiatowa Komenda Stra˝y Po˝arnej zapowiedzia∏a inspekcj´ bezpieczeƒstwa
po˝arowego Weso∏ej. Ciekawe jak wypadnie
nasze Osiedle, z zagrodzonymi drogami przeciwpo˝arowymi i bez hydrantów po˝arowych?
I co z tym fantem zrobi Zarzàd Miasta?
❍❍❍

Zarzàd Powiatu zaproponowa∏ wszystkim gminom powiatu „zrzutk´” na zakup mammografu
dla szpitala w Miƒsku. Zarzàd naszego miasta
odmówi∏ wp∏aty nawet symbolicznej sk∏adki,
t∏umaczàc, ˝e mieszkanki Weso∏ej mogà na badania jeêdziç do Warszawy. Pytanie tylko, czy
w Warszawie b´dà krócej czekaç w kolejce na
te badania? Poniewa˝ zebranych pieni´dzy i tak
na zakup wystarczy, zaÊ paniom z Weso∏ej nikt
w Miƒsku badaƒ nie odmówi, w kasie miejskiej
zosta∏o par´ z∏otych wi´cej, zaÊ w powiecie
lekki niesmak...
❍❍❍

Apteki z terenów Weso∏ej, Sulejówka i Halinowa
nie b´dà ju˝ pe∏ni∏y dy˝urów nocnych. Na wniosek w∏aÊcicieli aptek umotywowany kompletnym brakiem klientów, Rada Powiatu zwolni∏a
te apteki z dy˝urów nocnych, pozostawi∏a zaÊ
im obowiàzek dy˝urów naprzemiennych w niedziele i Êwi´ta.

Biuro Rady Dzielnicy:
ul. Jeêdziecka 20, p. 225,
czynne: pon., czw. godz. 16.30 – 20.00;
wt., Êr., pt. godz. 9.00 – 12.30.
Telefon/fax 773 30 24.
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Z prac Rady Dzielnicy
To Ênieg, to s∏oƒce, wszyscy wyglàdamy ju˝
wiosny, a z nià... od lat wyczekiwanej budowy pierwszej ulicy w Starej Mi∏oÊnie. Projekt
budowy pierwszych 496 mb ulicy Jana Paw∏a II (od GoÊciƒca do Granicznej) czeka na
realizacj´. Zarzàd Miasta Weso∏a uzyska∏
pozwolenie na budow´, og∏osi∏ przetarg na
wykonawstwo, w bud˝ecie miasta na 2001 r.
zabezpieczy∏ sum´ 1 100 tys. z∏ na budow´
ulicy „z pe∏nym wyposa˝eniem”, tj. chodnikiem, Êcie˝kà rowerowà, oÊwietleniem, kanalizacjà ogólnosp∏awnà. Koszt budowy ca∏ej ulicy Jana Paw∏a II: od GoÊciƒca od strony Warszawy – ∏ukiem przez osiedle – do
GoÊciƒca od strony Sulejówka szacowany
jest na ok. 7-8 mln z∏. Wszyscy zdajemy sobie spraw´, ˝e dopiero budowa ca∏ej ulicy –
stanowiàcej oÊ uk∏adu drogowego Starej
Mi∏osny – przyniesie spodziewany efekt
w postaci przyspieszenia rozwoju i uporzàdkowania osiedla.
Zarzàd Miasta czyni starania o pozyskanie dofinansowania tej inwestycji ze Êrodków Mi´dzynarodowego Banku Odbudowy
i Rozwoju w ramach Programu Aktywizacji
Obszarów Wiejskich (PAOW) (Weso∏a znalaz∏a si´ na liÊcie potencjalnych beneficjentów Programu w efekcie renegocjacji warunków umowy kredytowej Rzàdu Polskiego z Mi´dzynarodowym Bankiem, dzi´ki
której Programem obj´te zosta∏y równie˝
miasta do 15 tys. mieszkaƒców. Czasem
warto byç ma∏ym).
W urz´dzie Miasta trwajà prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie budowy ulicy Jana Paw∏a II z funduszy PAOW.
Rada Dzielnicy bierze udzia∏ w tych pracach
opracowujàc uzasadnienie potrzeby realizacji projektu oraz prognoz´ efektów ekonomicznych i ekologicznych. Przygotowywany
wniosek ma szans´ realizacji, doskonale
mieÊci si´ w celach programu PAOW, zapewnia dobre rezultaty ekonomiczne i ekologiczne, daje wysoko punktowane efekty
m.in. w postaci: tworzenia warunków dla powstania nowych podmiotów gospodarczych,
które stworzà nowe miejsca pracy; zwi´kszenia atrakcyjnoÊci turystycznej prowadzàcej
do rozwoju us∏ug w zakresie turystyki i rekreacji; poprawy warunków Êrodowiskowych i zdrowotnych, w tym poprawy infrastruktury wa˝nej dla funkcjonowania szkó∏,
zak∏adu opieki zdrowotnej i innych obiektów u˝ytecznoÊci publicznej.
Zdobycie pieni´dzy z Banku Âwiatowego
nie jest ∏atwe, stara si´ o nie wiele lokalnych
samorzàdów w ca∏ej Polsce. A jest o co walczyç. WysokoÊç maksymalnego dofinansowania z funduszy PAOW wynosi do 50%
wartoÊci brutto projektu, przy minimum
30% udziale gminy w kosztach inwestycji.
Za ka˝dy 1% Êrodków w∏asnych gminy prze-

znaczonych na inwestycj´ ponad 45% kosztów ca∏kowitych – wniosek zyskuje dodatkowy punkt. Punktowane jest równie˝ zaanga˝owanie Êrodków finansowych mieszkaƒców, za ka˝dy % Êrodków – dodatkowy
punkt /wymagane sà wiarygodne informacje
o zobowiàzaniu si´ u˝ytkowników do
uczestniczenia w kosztach projektu, z podaniem wysokoÊci kwoty/.
W Starej Mi∏oÊnie zbyt dobrze znamy instytucj´ komitetów i fundacji zadaniowych
i blokowych zawiàzywanych dla potrzeb realizacji kolejnych inwestycji infrastrukturalnych. Tak zosta∏a wybudowana prawie ca∏a
infrastruktura wewnàtrzosiedlowa. Istnieje
jednak twór, który ciàgle w∏ada naszym
wspólnym majàtkiem, wyprzedaje ziemi´
kupionà przed laty za nasze pieniàdze. MyÊl´ oczywiÊcie o Zespole, naszym Mi´dzyresortowym.
W styczniu zbulwersowa∏a nas wszystkich
wiadomoÊç o sprzeda˝y przez Zespó∏ sp.
z o.o. (tzw. spó∏k´ ziemskà) – bez wiedzy
i zgody Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli – 2,3 ha ziemi k/ Oczyszczalni, w ∏uku
Kana∏ku Wawerskiego, bardzo atrakcyjnych
terenów zarezerwowanych w planie zagospodarowania na cel publiczny. Rada Nadzorcza Zespo∏u – równie˝ bez wiedzy i zgody Walnego Zgromadzenia – postanowi∏a
przeznaczyç dochód ze sprzeda˝y ziemi na
sfinansowanie bie˝àcych p∏atnoÊci Zespo∏u,
g∏ównie kosztów budowy Centrum Pogodna. A przecie˝ pieniàdze te mo˝na by przeznaczyç na cel priorytetowy dla cz∏onków
MPZBDJ i W oraz ca∏ej osiedlowej spo∏ecznoÊci – budow´ ulicy, którà notabene Zespó∏ winien by∏ wybudowaç ju˝ dawno. Dofinansowanie budowy ulicy ze Êrodków Zespo∏u mia∏oby wartoÊç podwójnà: da∏oby
szans´ zdobycia 50% dofinansowania budowy ca∏ej ulicy Jana Paw∏a II z funduszy PAOW, powiedzmy ok. 4 mln z∏. Czy to nie jest
czysty zysk dla wszystkich?
Cz∏onkowie Mi´dzyresortowego, delegaci
na Walne Zgromadzenie, na którà inwestycj´ przeznaczylibyÊcie pieniàdze ze sprzeda˝y naszej wspólnej ziemi, gdyby w∏adze Zespo∏u zechcia∏y zapytaç si´ Was o zdanie???
Wiem, ˝e pytanie jest retoryczne. W∏adze
Zespo∏u nie czujà potrzeby uzyskiwania
Paƒstwa zgody na dysponowanie naszym
wspólnym majàtkiem, a nasze wspólne pieniàdze wydadzà same. Wydaje si´ jednak, ˝e
jak najszybsze ucywilizowanie g∏ównej ulicy
naszego osiedla jest priorytetem dla nas
wszystkich. Rada Dzielnicy ze swej strony
wystosowa∏a do w∏adz Zespo∏u pismo
w sprawie dofinansowania budowy ulicy Jana Paw∏a II ze Êrodków b´dàcych w dyspozycji MPZBDJ i W.
Ewelina Kozak –
Przewodniczàca Rady Dzielnicy
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Co s∏ychaç w gminie
Sesja w dniu
26 stycznia 2001 r.
Na poczàtku, jak zwykle, przyj´to protokó∏ z obrad sesji z dnia 21 grudnia 2000
r., w którym wniesiono wnioski o uzupe∏nienie „Informacji z dzia∏alnoÊci mi´dzysesyjnej” Zarzàdu. Pani H. Kaêmierczak,
mi´dzy innymi, zg∏osi∏a szereg pytaƒ dotyczàcych zainstalowania sygnalizacji Êwietlnej, odbioru budynku gimnazjum w Starej
Mi∏oÊnie oraz spraw zwiàzanych z przeniesieniem MOPS do OSP. Poproszono
równie˝ o informacje dotyczàce z∏o˝enia
zapisu w sprawie budowy kanalizacji: czy
dotyczy to tylko planów, czy te˝ sà to nowe odcinki budowy kanalizacji, zasad
wspó∏pracy z Zarzàdem OSP Stara Mi∏osna oraz z NadleÊnictwem w sprawie
Êcie˝ki rowerowej i chodnika.
W odpowiedzi Burmistrz Miasta poinformowa∏, i˝ zamontowano 4 sygnalizatory Êwietlne, a docelowo b´dzie ich 9,
w sprawie przeniesienia MOPS i biblioteki prowadzone sà wst´pne rozmowy.
W uzupe∏nieniu Zast´pca Burmistrza poinformowa∏, ˝e budynek gimnazjum zosta∏ cz´Êciowo odebrany, a nauka dzieci
rozpocznie si´ w II pó∏roczu. Wystosowano tak˝e pismo do NadleÊnictwa w sprawie terenu pod chodnik i Êcie˝k´ rowerowà, a na terenie lasu Miasto prowadzi ju˝
prace przygotowawcze.
Przewodniczàcy Rady wraz z Przewodniczàcymi Komisji przedstawili informacje o dzia∏aniach podejmowanych w okresie mi´dzysesyjnym, w którym ka˝da z komisji odby∏a co najmniej po 1 spotkaniu.
Przewodniczàcy Rady Miasta poinformowa∏, ˝e sprawozdania z dzia∏alnoÊci
komisji Rady Miasta oraz plany pracy tej˝e komisji na 2001 roku znajdujà si´ do
wglàdu w teczkach komisji Rady.
Na podstawie zg∏oszonych kandydatur
do Komisji Planu z∏o˝ono wniosek o powo∏anie oÊmioosobowego sk∏adu komisji.
W wyniku g∏osowania powo∏ano Komisj´
Planu w sk∏adzie 5 cz∏onków. RównoczeÊnie powo∏ano Komisj´ Skrutacyjnà
w trzyosobowym sk∏adzie, a na Przewodniczàcà Komisji wybrano panià Katarzyn´
Zakrzewskà.
Informacje na temat skarg i za˝aleƒ
przedstawi∏a Sekretarz Miasta pani B.
Chmielewska, która stwierdzi∏a, ˝e zmieni∏o si´ podejÊcie pracowników do interesantów. Pracownicy Urz´du Miasta starajà si´ za∏atwiaç sprawy interesantów bez-

poÊrednio w danej komórce organizacyjnej. W porównaniu z rokiem 1999 iloÊç
skarg i uwag zmala∏a i tylko 5% decyzji
wydawanych przez Urzàd Miasta jest
kwestionowane przez mieszkaƒców.
Burmistrz Miasta, pan Jacek Wojciechowicz poinformowa∏, i˝ problem azylu
dla zwierzàt powsta∏ niedawno i wystosowano ju˝ odpowiednie projekty umów.
W uzupe∏nieniu, Zast´pca Burmistrza
pan Bogdan Wilk poinformowa∏, i˝ w naszym mieÊcie bardzo rygorystycznie przestrzegana jest ustawa o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska. Za nielegalna wycink´ drzew i krzewów nak∏adane sà wysokie
kary. Natomiast obecny na sesji mieszkaniec Weso∏ej poprosi∏, aby nie lekcewa˝yç
mieszkaƒców w za∏atwianiu spraw i przypomnia∏, ˝e ju˝ od 4 miesi´cy bezskutecznie walczy o likwidacj´ lakierni w swoim
sàsiedztwie.
Pan W. Siudek wyrazi∏ zdziwienie co do
przygotowywanych projektów uchwa∏
w sprawie zmian w sk∏adach osobowych
komisji. W zwiàzku z nieobecnoÊcià radcy
prawnego, a tak˝e z uwagi na fakt powo∏ania nowej komisji Rady i proÊbà do radnych o przeanalizowanie swojej aktywnoÊci w komisjach Rada postanowi∏a rozpatrzyç punkt „Zmiany w sk∏adach osobowych komisji Rady” na najbli˝szej sesji
Rady.
Poprzez g∏osowanie przyj´to projekt
uchwa∏y w sprawie zaleceƒ Komisji Rewizyjnej z kontroli sprawdzajàcej realizacj´
zalecenia nr 29 Regionalnej Izby Obrachunkowej przez Zarzàd Miasta Weso∏a.
Równie˝ g∏osowaniu poddano projekt
uchwa∏y w sprawie ustalania najni˝szego
wynagrodzenia zasadniczego oraz wartoÊci jednego punktu dla pracowników administracji i obs∏ugi zatrudnionych
w przedszkolach, szko∏ach podstawowych, gimnazjach i Miejskim Zespole
OÊwiaty prowadzonych przez Gmin´ Weso∏a. Ustalono najni˝sze wynagrodzenie
zasadnicze w wysokoÊci 400 z∏ oraz wartoÊç jednego punktu na 4 z∏.
Jednog∏oÊnie podj´to uchwal´ w sprawie nadania nazwy Rowowa ulicy po∏o˝onej w Weso∏ej – dzielnica Stara Mi∏osna
stanowiàcà dzia∏k´ nr 26 w obr´bie 7-08.
Wykonanie uchwa∏y powierzono Zarzàdowi Miasta Weso∏a.
Na rok 2001 wprowadzono nast´pujàce
op∏aty administracyjne za wykonanie
czynnoÊci urz´dowych zwiàzanych z rejestracjà dzia∏alnoÊci gospodarczej w wysokoÊci – 100,00 z∏ oraz za czynnoÊci urz´-

19 marca 2001 r.
rozpocznie nadawaç
Telewizja PULS
Wierzymy, ˝e b´dzie to nareszcie
telewizja dla normalnych, przyzwoitych ludzi: doros∏ych, m∏odzie˝y i dzieci. Telewizja màdra, interesujàca i bezpieczna. Czego
PULS-owi i sobie goràco ˝yczymy.
Redakcja
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
zaprasza na spotkanie
z panem Krzysztofem Kijakiem,
który b´dzie opowiada∏
o przyrodze, zabytkach i ˝yciu
w Singapurze.
Ciekawà gaw´d´ umili pokazem slajdów.
Zapraszamy 13 marca o godzinie 20.00
do Szko∏y J´zyka Angielskiego.
dowe zwiàzane za zmianà w dzia∏alnoÊci
gospodarczej w wysokoÊci – 50,00 z∏.
(W sprawie skargi pana K.Maciàga na
dzia∏alnoÊç SPZLO Przewodniczàcy Rady Miasta przypomnia∏, ˝e do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
wystosowane zosta∏o pismo za zgodà Rady o sprecyzowanie zarzutów do rozstrzygni´cia w formie uchwa∏y i zgodnie
z kompetencja RIO. Stwierdzi∏, ˝e
z otrzymanej informacji od Przewodniczàcego Komisji Rewizyjnej wynika∏o, ˝e
Komisja Rewizyjna przeprowadzi∏a kontrol´ w SPZLO. Na kierowane pytania do
cz∏onków Komisji Rewizyjnej, czy rzeczywiÊcie by∏a przeprowadzona kontrola
w SPZLO Wiceprzewodniczàcy Komisji
Rewizyjnej pan J. Nawrocki stwierdzi∏, ˝e
nie przeprowadzono dok∏adnej kontroli
z uwagi na zbyt ogólny i personalny charakter stawianych zarzutów. W wyniku
g∏osowania Rada Miasta zleci∏a przeprowadzenie kontroli w Samodzielnym Publicznym Zak∏adzie Lecznictwa i zbadanie zasadnoÊci zarzutów stawianych przez
pana K. Maciàga.
Na podstawie
projektu protokó∏u z sesji
Ma∏gorzata Krukowska
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Informacje z powiatu
Szanowni Paƒstwo,
XVIII sesja Rady Powiatu przebiega∏a bardzo burzliwie. Najwi´ksze kontrowersje wzbudzi∏a propozycja utworzenia w Zespole Szkó∏ Rolniczych
w Janowie szko∏y policealnej o specjalizacji hotelarstwo. Po ponad godzinnej dyskusji ta, w moim przekonaniu,
niezbyt fortunna koncepcja zosta∏a
przyj´ta.
Nie mniej emocji wzbudzi∏a propozycja zwolnienia aptek w Weso∏ej, Sulejówku i Halinowie z pe∏nienia dy˝urów nocnych. Na wniosek w∏aÊcicieli
aptek, umotywowany kompletnym brakiem klientów, Rada Powiatu po pozytywnej opinii Okr´gowej Izby Aptekarskiej zwolni∏a te apteki z dy˝urów nocnych, pozostawi∏a zaÊ im obowiàzek
dy˝urów naprzemiennych w niedziele
i Êwi´ta.
Za˝arta dyskusja wybuch∏a tak˝e
przy uchwale dotyczàcej wysokoÊci bonifikat przy sprzeda˝y mieszkaƒ w Do-

dodatkowà dotacj´ 500 tys. z∏ na restrukturyzacj´ szpitala w Miƒsku oraz
wys∏ucha∏a sprawozdania z dzia∏alnoÊci Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, a tak˝e Informacji Komendanta Powiatowego Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej o stanie bezpieczeƒstwa ochrony przeciwpo˝arowej. Po moim pytaniu dotyczàcym stanu realizacji zaleceƒ
pokontrolnych ubieg∏orocznej kontroli
zabezpieczenia przeciwpo˝arowego
naszego Osiedla, Komendant Powiatowy PSP zapowiedzia∏ kolejnà kontrol´
w kwietniu br.
Radny Powiatu
Marcin J´drzejewski

mach Nauczyciela zamieszkujàcym
tam nauczycielom. Ostatecznie stan´∏o
na propozycji Zarzàdu i mieszkania te
b´dà sprzedawane z 70% bonifikatà
przy sprzeda˝y za gotówk´ i 50% przy
sprzeda˝y na raty.
Inne uchwa∏y, takie jak utworzenie
strefy ograniczonego u˝ytkowania dla
sk∏adowiska odpadów w Siennicy,
utworzenie w Zespole Szkó∏ w Siennicy gimnazjum czy (tu uwaga ch∏opcy!)
upowa˝nienia Zarzàdu do prowadzenia
rozmów
w sprawie utwo- Zarzàd Miasta Weso∏a, 05-075 Weso∏a,
rzenia
liceum woj. mazowieckie
o profilu przyspo- ul. 1 Praskiego Pu∏ku 33, p. 101
sobienia wojsko- tel. 022 773 60 21, faks 773 60 99
wego,
zosta∏y
przyj´te praktycznie bez zastrze- og∏asza przetarg nieograniczony na:
˝eƒ.
Rada powiatu budow´ ulicy Jana Paw∏a II „Torfowa”
wprowadzi∏a jeszcze do bud˝etu Weso∏a, dzielnica Stara Mi∏osna – etap

I

rodzaj zamówienia – roboty budowlane EKD 45.

Stowarzyszenie Sàsiedzkie
Stara Mi∏osna
serdecznie zaprasza na

III Otwarte
Mistrzostwa
Starej
Mi∏osny
w pi∏ce
siatkowej
17 marca 2001 r.
Szko∏a Podstawowa nr 3
Wszystkie ch´tne dru˝yny prosimy
o zg∏aszanie udzia∏u w terminie do 10 marca
tel 773 14 27
(Uwaga! Turniej skierowany jest raczej do dobrze
„zgranych” dru˝yn. Przewidujemy turniej
dla dru˝yn „rodzinnych” w póêniejszym terminie)
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Termin (okres) realizacji zamówienia: max. do
30 paêdziernika 2001 r. Post´powanie nie zosta∏o
poprzedzone wst´pnà kwalifikacjà.
Post´powanie b´dzie prowadzone z zastosowaniem
obowiàzkowych preferencji krajowych.
Warunkiem udzia∏u w post´powaniu o udzielenie zamówienia jest wniesienie wadium – 25 000 z∏. (s∏ownie: dwadzieÊcia pi´ç tysi´cy z∏otych).
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia: siedziba zamawiajàcego, w pokoju nr 201. Cena formularza 100 z∏.
Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z oferentami jest: mgr in˝. Dariusz Gayer, telefon: (022)
773-60-20, nr pokoju 202.
W przetargu mogà wziàç udzia∏ oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 19 i art. 22 ust. 7, spe∏niajàcy warunki zawarte w art. 22 ust. 2 ustawy o zamówieniach publicznych oraz warunki dodatkowe
okreÊlone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Miejsce i termin sk∏adania ofert: w siedzibie zamawiajàcego pokoju 101 w terminie do 18.04.2001
godz. 1230.
Termin i miejsce otwarcia ofert 18.04.2001 godz.
1300. w siedzibie zamawiajàcego pok. 212.
Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena (koszt)
– 65%, termin wykonania – 10%, doÊwiadczenie i przygotowanie fachowe (techniczne) oferenta – 25%.

STARA MI¸OSNA
Z prawdziwà przyjemnoÊcià prezentujemy treÊç poni˝szego listu, majàc
nadziej´, ˝e w sprawie przemian w Zespole wreszcie „coÊ drgn´∏o”.

Sz. P. Jerzy Wa∏aziƒski
Prezes Zarzàdu
Zrzeszenia W∏aÊcicieli Mieszkaƒ i Domów
Jednorodzinnych w Starej Mi∏oÊnie
ul. Jeêdziecka 20, Weso∏a – Stara Mi∏osna

Weso∏a-Stara Mi∏osna, 2001-03-01
Zarzàd MPZBDJiW Sp. z o.o. informuje,
˝e Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Udzia∏owców Spó∏ki podj´∏o w dniu 28 lutego br. uchwa∏´ zmieniajàcà Umow´ Spó∏ki, co umo˝liwi przej´cie udzia∏ów przez
Stowarzyszenie.
Prezes Zarzàdu
Wojciech Staniulis

Wspó∏udzia∏
w Zespole
Kiedy próbuj´ wyt∏umaczyç jakiemuÊ
znajomemu, jak na naszym Osiedlu wyglàda struktura w∏adzy i w∏asnoÊci majàtku wspólnego, zawsze koƒczy si´ tak samo: rozmówca sàdzi ˝e robi´ go w balona
lub ˝e sam postrada∏em zmys∏y. Bo jak to
jest mo˝liwe, ˝e 6 osób w∏ada formalnie
majàtkiem zgromadzonym przez prawie
2,5 tys. osób. Jak to mo˝liwe, ˝e te 6 osób
jest formalnymi w∏aÊcicielami spó∏ki posiadajàcej majàtek wart co najmniej kilkanaÊcie milionów z∏otych, majàc udzia∏y
w tej spó∏ce o wartoÊci ∏àcznej 6,00 (s∏ownie: szeÊç) z∏otych? W tych rozwa˝aniach
lewitujemy gdzieÊ pomi´dzy cudem gospodarczym ˝ar∏ocznego kapitalizmu,
a jedynà we wszechÊwiecie praktycznà realizacjà utopijnego socjalizmu.
Choç zza chmur b∏yska promyk nadziei. Wreszcie usuni´to kolejnà przeszkod´ i dokonano zmiany statutu,
umo˝liwiajàc czterem deklarujàcym takà wol´ udzia∏owcom przekazanie swoich udzia∏ów do Zrzeszenia b´dàcego
nast´pcà Zespo∏u. Jako Przewodniczàcy
Komisji Rewizyjnej Zespo∏u, chcia∏em
uczestniczyç w tym wiekopomnym wydarzeniu. Niestety, zgodnie z powszechnà w Zespole zasadà JAWNOÂCI, zosta∏em poproszony o nie przychodzenie,
abym samà swojà obecnoÊcià nie zak∏óci∏ delikatnych rozmów i negocjacji?!
Nie wiem na czym one polega∏y, bo nie
chcàc byç g∏ównym winowajcà niedokonania przekszta∏cenia Zespo∏u dostosowa∏em si´ do tej „proÊby”.
Mam nadziej´, ˝e teraz cztery osoby
honorowo i bez zb´dnej zw∏oki wywià˝à
si´ ze swojej deklaracji. Bo czas p∏ynie,
terminy ustalone przez jedyne prawo-

Szanowny Panie,
zwracam si´ do Pana z proÊbà o niezw∏oczne wyjaÊnienie nap∏ywajàcych do
mnie informacji o sprzeda˝y 2,3 hektara gruntu b´dàcego w∏asnoÊcià cz∏onków
MPZBDJiW. Zgodnie z uchwa∏ami Walnego Zgromadzenia Przedstawicieli podstawowym celem powo∏ania do ˝ycia Zrzeszenia by∏o formalne przej´cie w∏asnoÊci
MPZBDJiW Spó∏ka z o.o. przez ogó∏ cz∏onków Zespo∏u.
Moje rosnàce zaniepokojenie jako cz∏onka Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia
(wybranego w demokratycznych wyborach do nadzorowania dzia∏alnoÊci
Zarzàdu) budzi równie˝ bezczynnoÊç Zarzàdu Zrzeszenia na lekcewa˝àce
post´powanie w∏adz MPZBDJiW i MPZBDJiW Spó∏ka z o.o. oraz ∏amanie terminów realizacji postanowieƒ Walnego Zebrania z dnia 25. listopada u.r.
Pozwalam sobie zauwa˝yç, ˝e w/w teren, zgodnie z planem zagospodarowania
naszego osiedla, jest zarezerwowany na cele oÊwiatowe: budow´ drugiej szko∏y
podstawowej.
Mam niestety powody podejrzewaç, ˝e zw∏oka w realizacji uchwa∏ Walnego
Zebrania ma zwiàzek z bezprawnym wyprzedawaniem przez „Spó∏k´ ziemskà”
naszego wspólnego majàtku.
Z powa˝aniem
Krzysztof Kacprzak
Do wiadomoÊci:
1. Pan Jerzy Wa∏aziƒski – Przewodniczàcy Rady Nadzorczej MPZBDJiW,
2. Rada Dzielnicy Stara Mi∏osna,
3. Cz∏onkowie MPZBDJiW za poÊrednictwem „WiadomoÊci Sàsiedzkich”.

KOMUNIKAT

Zgodnie z uchwa∏à Rady Miasta Weso∏a 231/XXX/2000 ustalona zosta∏a w mieÊcie Weso∏a jednorazowa roczna op∏ata od
ka˝dego posiadanego psa na rok 2001 w wysokoÊci 30 z∏.
Z op∏aty od posiadania jednego psa zwolnieni sà emeryci i renciÊci.
Op∏aty mo˝na dokonaç w kasie w Urz´dzie Miasta w Weso∏ej, ul. 1. Praskiego Pu∏ku 33 lub u wyznaczonego weterynarza.
Trwa nadal akcja stworzenia ewidencji psów w Weso∏ej dlatego osoby, które nie otrzyma∏y w zesz∏ym roku numerka, a zg∏oszà si´ z rachunkiem (lub osoby zwolnione z op∏aty – emeryci, renciÊci) do wydzia∏u Ochrony Ârodowiska lub
kasy Urz´du Miasta, dostanà oryginalny, numerowany znaczek dla psa ZA DARMO – tel. 773 60 36.
Pami´tajmy, ten numerek informuje, ˝e pies ma w∏aÊciciela i w razie zagini´cia Twojego pupila u∏atwi jego odnalezienie na podstawie komputerowej ewidencji prowadzonej w Urz´dzie Miasta. Taki numerek zwróci∏ ju˝ wielu w∏aÊcicielom psa!
Przypomnijmy te˝, ˝e wszystkie psy nale˝y co roku zaszczepiç przeciw wÊciekliênie.
Zg∏oszenia o bezdomnym lub potràconym psie przyjmowane sà pod telefonem:
773 60 36 – Ochrona Ârodowiska w godz. 10–18 pon., 8–16 wt.–pt.
773 60 90 – Stra˝ Miejska w godz. 6–22 pon.–pt. 773 60, 0 90 298
773 60 15 – portiernia w godz. 22–6 ca∏y tydzieƒ
773 57 23 – Liga Ochrony Przyrody
Inspektor Ochrony Ârodowiska

mocne przedstawicielstwo wszystkich
cz∏onków – Walne Zebranie – dawno ju˝
min´∏y. Co do pozosta∏ych udzia∏owców
to chyba najwy˝sza pora, aby Zarzàd
i Rada Nadzorcza Zespo∏u przesta∏a
graç w kotka i myszk´ i wyegzekwowa∏a
wol´ wszystkich cz∏onków Zespo∏u. Ten

majàtek nie powsta∏ z niczego. Zosta∏
Spó∏ce Ziemskiej POWIERZONY.
I powinien ju˝ dawno wróciç pod pe∏nà
kontrol´ swoich w∏aÊcicieli, skoro taka
by∏a ich wola.
Marcin J´drzejewski
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Kàcik bibliofila – nowoÊci w bibliotece
W ostatni czwartek odwiedzi∏am bibliotek´, aby zdobyç materia∏ na kolejny artyku∏ do gazetki. Sprawa okaza∏a
si´ nieprosta. Musia∏am dobrà chwil´
poczekaç na mo˝liwoÊç rozmowy z bibliotekarkà, która zaj´ta by∏a wcià˝ nowymi osobami oddajàcymi i po˝yczajàcymi ksià˝ki, proszàcymi o rad´, zapisujàcymi si´ do biblioteki. Gdy uda∏o
mi si´ w koƒcu do niej dotrzeç, nasza
rozmowa by∏a nieustannie przerywana
przez ma∏ych i du˝ych interesantów.
Do naszej malutkiej biblioteki w ciàgu
jednego dnia trafia oko∏o 50 osób!
Z nieoficjalnych êróde∏ dowiedzia∏am si´, ˝e podobno jest nowy pomys∏
na miejsce dla biblioteki (wokó∏ poprzednich planów usytuowania biblioteki na poddaszu remizy OSP zapanowa∏a, nie wró˝àca nic dobrego, cisza).
Byç mo˝e biblioteka otrzyma nowy adres na ulicy Pogodnej, gdzie nie brak
przecie˝ ∏adnych i przestronnych lokali. Z pewnoÊcià po∏o˝enie w „centrum”
naszego osiedla by∏oby bardzo korzystne. Mo˝e powsta∏aby w koƒcu przytulna czytelnia dajàca mo˝liwoÊç pracy,
poch∏aniania ksià˝ek czy chwili odpoczynku od ha∏aÊliwego Êwiata. Mo˝e
w koƒcu coÊ si´ zmieni... Ale jak na razie to niestety tylko zas∏yszane plotki.

Beletrystyka dla doros∏ych:
„Otello” W. Szekspir
„Aria dla zdrajcy” B. Parker
„Lew Macedonii” D. Gemmel
„Dziennik Bridget Jones” (I, II)
H. Fielding
„Cienie w ogrodzie” T. Bogucka
„Ulisses” J. Joyce
Popularnonaukowe:
„Powstanie Warszawskie” R. Kobal
„Podr´czny s∏ownik terminów literackich”
„Sposób na cholesterol” R. Trubo
„Kobiety sà z Wenus”
„M´˝czyêni sà z Marsa” J. Gray
„Akwarium dla poczàtkujàcych” P. Beek
Dla dzieci i m∏odzie˝y:
„12 z∏otych bajek”
„Julia gra Juli´” J. Treiber
„Ala Makota” M. Budzyƒska
„Najpi´kniejsze baÊnie polskie”
„Po˝ary serc” C. B. Cooney
W∏adys∏aw Szpilman
„Pianista”
Ksià˝ka ta jest
niezwyk∏ym pami´tnikiem niezwyk∏ej postaci.
Kompozytor i pianista W∏adys∏aw

Informacja
Informujemy zainteresowanych o mo˝liwoÊci
ustawienia reklam i znaków kierunkowych
w pasach dróg i ulic zarzàdzanych przez miasto Weso∏a oraz na terenach i budynkach stanowiàcych w∏asnoÊç miasta – za niewielkà odp∏atnoÊcià i na podstawie stosownych decyzji
Burmistrza Miasta.
Informacje i sk∏adanie wniosków
Urzàd Miasta Weso∏a ul. 1 Praskiego Pu∏ku
33, pok. 203, tel. 773 60 22 lub pok. 210,
tel. 773 60 36.
JednoczeÊnie informujemy, ˝e ustawienie reklam na prywatnych posesjach tak˝e wymaga
zgody i decyzji Urz´du Miasta Weso∏a (Wydzia∏
Architektury)
Prosz´ o sk∏adanie stosownych wniosków.
Zarzàd Miasta
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Szpilman zawar∏ w niej
swoje prze˝ycia i refleksje
zebrane podczas szeÊciu
lat
˝ycia
w
ukryciu
w okupowanej Warszawie. W 1946 roku ksià˝ka ta zosta∏a wydana w Niemczech w ocenzurowanej
wersji. W 1998 ukaza∏a si´ ju˝ w ca∏oÊci.
Natychmiast zosta∏a przet∏umaczona na
osiem j´zyków, uznana za wyjàtkowe
wydarzenie literackie i trafi∏a na pierwsze miejsca list bestsellerów.
Roman Polaƒski, który jest w trakcie
realizacji filmu na podstawie „Pianisty”,
napisa∏: „Ksià˝ka ta jest Êwiadectwem
ludzkiej wytrzyma∏oÊci w obliczu Êmierci
oraz ho∏dem dla si∏y muzyki i ch´ci ˝ycia.
¸amiàc wiele stereotypów jest historià
opowiedzianà bez cienia ˝àdzy zemsty.”
Agnieszka Gruszczyƒska

Zbiórka ksià˝ek i odzie˝y
na rzecz ZHR na Litwie
Szanowni Paƒstwo!

W tym roku, w miejscowoÊci Ejszyszki na Litwie za∏o˝ona b´dzie pierwsza zagraniczna dru˝yna harcerska
Zwiàzku Harcerstwa Rzeczypospolitej. W miasteczku tym ponad 90%
ludnoÊci stanowià Polacy. Harcerze majà ju˝ lokal, oraz
zgod´ w∏adz lokalnych. Brakuje natomiast wielu akcesoriów niezb´dnych do pracy harcerskiej i podtrzymywania
kultury polskiej. Dlatego 44 Mazowiecka Dru˝yna Harcerzy
„Stanica” ZHR zwraca si´ z proÊbà do paƒstwa o:
• KSIÑ˚KI (ale takie w miar´ w dobrym stanie i koniecznie
zwiàzane z naszà kulturà. Prosimy nie przynosiç ksià˝ek
ogrodniczych, science-fiction itp.)
• UBRANIA (ale nie podarte i w miar´ w dobrym stanie. Nie
mogà byç brudne ani podarte. Je˝eli jest to mo˝liwe, to
prosimy o ich uprzednie upranie)
• NARZ¢DZIA (tylko pi∏y, siekiery, saperki, szpadle oraz
zb´dne namioty lub skrzynki narz´dziowe)
Zbiórka tych rzeczy odb´dzie si´ w niedziel´, dnia 11-go
marca 2001 roku, w koÊciele w Starej Mi∏oÊnie, po wszystkich
mszach Êwi´tych. Dla spóênionych zbiórka b´dzie tak˝e 12
i 13 marca (poniedzia∏ek i wtorek) mi´dzy godzinà 17 a 19
w budynku Szko∏y J´zyka Angielskiego na ul. GoÊciniec
2B (naprzeciwko Szko∏y Podstawowej). Telefon kontaktowy
do dru˝ynowego: 0-608-806-614. Z góry dzi´kujem!
Lech Krzemiƒski HO – dru˝ynowy

STARA MI¸OSNA

XX wiek w Starej Mi∏oÊnie
Minà∏ tak nam znajomy wiek XX. Ju˝
wkroczyliÊmy w nowy wiek i trzecie tysiàclecie. Jednak dla nas urodzonych w XX
stuleciu d∏ugo jeszcze miniony wiek b´dzie punktem odniesienia. Jaki by∏ dla
Starej Mi∏osny i jej mieszkaƒców?
1901
• funkcjonuje jednoklasowa szko∏a
elementarna w starej karczmie na
miejscu obecnej szko∏y,
1916
• Roman Mosdorf, dyrektor miejscowej
cegielni za∏o˝y∏ stra˝ przyfabrycznà,
1918
• 21 lipca zosta∏ zawiàzany komitet
starajàcy si´ o utworzenie samodzielnej parafii w Starej Mi∏oÊnie,
1919/27
• budowa pierwszej drewnianej Êwiàtyni
(kaplicy) i domu dla ksi´dza, plac pod
koÊció∏ na Górze Mi∏oskiej (na terenie obecnego cmentarza parafialnego) podarowa∏ Antoni Lubowiecki,
1930
• spo∏eczny komitet podjà∏ inicjatyw´
budowy 7–klasowej szko∏y
• stra˝ przyfabryczna zmieni∏a si´ w stra˝
publicznà, z remizà na terenie dzisiejszej Legii (ochotnicza stra˝ po˝arna
dzia∏a∏a równie˝ w czasie wojny),
• funkcjonuje cegielnia Langnera i Poradowskiego produkujàca na eksport ozdobne kafle,
• Stara Mi∏osna jest lubianà miejscowoÊcià letniskowo – uzdrowiskowà,
z w∏asnym autobusem i tramwajem
konnym, zajazdem, domem stra˝aka,
dzieci´cym uzdrowiskiem z borowinà
„Nasza Chata”, na stoku wielkiej wydmy funkcjonuje lotnisko szybowcowe, uprawiane jest narciarstwo,
1937
• 1 stycznia zosta∏a erygowana parafia
pw. NajÊwi´tszego Serca Pana Jezusa (na mocy dekretu kardyna∏a Aleksandra Kakowskiego z 16 grudnia
1936 r.),
• zakoƒczono budow´ 7–klasowej
szko∏y,
1944/1945
• Stara Mi∏osna znalaz∏a si´ na linii
frontu, podczas wycofywania si´
Niemców i naporu Sowietów sp∏onà∏
drewniany koÊció∏ – kaplica na skarpie przy szosie terespolskiej (na miejscu obecnego cmentarza), sp∏on´∏a
szko∏a, przetrwa∏o 150 mieszkaƒców,
1946
• powsta∏ komitet odbudowy szko∏y
(3–klasy),

1947
• proboszcz ks. St. Witkowski nabywa
grunty na nowà siedzib´ dla parafii,
nabo˝eƒstwa odbywajà si´ na plebanii
(du˝y pokój przerobiono na kaplic´),
1948
• 6 czerwca Biuro Odbudowy Stolicy
i Urzàd Planowania odmawiajà pozwolenia na budow´ koÊcio∏a w Starej Mi∏oÊnie,
• sierpieƒ, 42 konne zaprz´gi przywioz∏y w cz´Êciach koÊció∏ek z Rokitna
k/ B∏onia (zbudowany w latach
1918–1920 r.),
• zakoƒczono budow´ 3–klasowej
szko∏y,
1950
• 6 sierpnia poÊwi´cenie koÊcio∏a pw.
Âw. Antoniego przez ks. Kardyna∏a
Stefana Wyszyƒskiego,
1957
• powsta∏ komitet Budowy Nowej Szko∏y, dofinansowanie 5 Êlàskich kopalƒ,
1960
• 21 grudnia wmurowanie aktu erekcyjnego pod budow´ szko∏y Pomnika
Tysiàclecia,
• utworzenie Muzeum Historycznego
w szkole im. Górników Polskich przez
p. Andrzeja Leszka SzczeÊniaka
(w 1969 r. najcenniejsze zbiory przekazano Muzeum Wojska Polskiego,
Muzeum Archeologicznemu),
1962
• 4 grudnia oddanie do u˝ytku szko∏y
im. Górników Polskich,
1969
• 1 stycznia powstanie miasta Weso∏a,
m.in. przez w∏àczenie Starej Mi∏osny,
1984
• powstanie Mi´dzyresortowego Pracowniczego Zespo∏u Budowy Domów
Jednorodzinnych i Wielorodzinnych –
poczàtki osiedla 50-lecia PRL,
• budowa budynku OSP z materia∏ów
Zespo∏u i przy pomocy Miasta Weso∏a,
1987
• rozpocz´cie budowy linii Trafo,
1988
• pierwsze zasiedlenia osiedla prototypów,
1990
• zakoƒczenie budowy g∏ównego kolektora kanalizacyjnego,
1991
• oddanie do u˝ytku g∏ównej linii energetycznej oraz g∏ównej sieci gazowej,
• rozpocz´cie budowy wodociàgu,
1993
• styczeƒ, uruchomienie centrali telefonicznej,

1996
• 25 wrzeÊnia uroczyste otwarcie oddzia∏u Kredyt Banku S.A.,
1997
• 20 czerwca uroczyste otwarcie
Oczyszczalni Âcieków „Cyraneczka”,
1998
• rozpocz´cie budowy kompleksu
szkolnego (I etap – gimnazjum),
1999
• 28 maja, uchwa∏a Rady Miasta Weso∏a tworzàca Dzielnic´ Stara Mi∏osna,
• 14 listopada wybory Rady Dzielnicy
(do 15-osobowej Rady wybrano 15
kandydatów Stowarzyszenia Sàsiedzkiego Stara Mi∏osna),
2000
• maj, otwarcie I ogólnodost´pnego
placu zabaw dla dzieci,
• oddanie do u˝ytku SUW (stacji
uzdatniania wody),
2001
• luty, oddanie do u˝ytku gimnazjum,
• poczàtek budowy ul. Jana Paw∏a II
To tylko kilkanaÊcie dat wyrwanych
z ca∏ego stulecia, kalendaryczny zapis
staraƒ mieszkaƒców Starej Mi∏osny
o budow´ i – wpisanà w polski byt historyczny – wiecznà odbudow´ szko∏y,
koÊcio∏a, innych obiektów u˝ytecznoÊci publicznej, tak wa˝nych dla ka˝dej
spo∏ecznoÊci.
Koƒcówka minionego wieku przynios∏a nam przyspieszenie inwestycyjne zwiàzane z budowà osiedla. Równie˝ zauwa˝alne o˝ywienie aktywnoÊci
spo∏ecznej, przyspieszenie w integrowaniu si´ naszej ma∏ej spo∏ecznoÊci:
powsta∏y 4 stowarzyszenia, wydawane
sà dwie lokalne gazetki, funkcjonuje
jednostka pomocnicza samorzàdu
gminnego. Obecnie w Dzielnicy Stara
Mi∏osna zameldowanych jest ponad
4 tys. osób, mieszka ponad 6 tys. osób,
docelowo ma nas byç ok. 12 tys.
Wszystko razem daje nam niez∏e prognozy na nowy wiek.
Co nam przyniesie wiek XXI?
Miejmy nadziej´, ˝e poczàtek nowego stulecia b´dzie z jednej strony czasem kontynuowania inwestycji komunalnych w naszej Dzielnicy, z drugiej
strony czasem upowszechniania si´
poczucia odpowiedzialnoÊci za zamieszkany przez nas zakàtek Êwiata,
porzucenia doraênych interesów osobistych i grupowych, które zagra˝ajà
przysz∏oÊci ogó∏u mieszkaƒców. Wtedy dopiero na polach Starej Mi∏osny
powstanie miasto.
Ewelina Kozak
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Szkoda r´kawów czyli
perypetie kolportera
Ciemno, m˝y. Za p∏otem, w ciszy, przebiega tam i z powrotem du˝y, czworono˝ny cieƒ. Ju˝ mnie zobaczy∏. Przyglàdam
si´ dok∏adnie ogrodzeniu. Jest wysokie
i metalowe, to dobrze. Furtka wyglàda na
zamkni´tà. Wyciàgam z wózka kolejnà
gazetk´ i zabieram si´ do wypychania jej
do skrzynki na listy. Nagle ze z∏owieszczym mruganiem zaczyna otwieraç si´
automatyczna brama. Cieƒ przestaje byç
cichy i rzuca si´ w mojà stron´ z ca∏ym
impetem. „Ca∏e szcz´Êcie, ˝e wózek
z dzieckiem jest kawa∏ek dalej” – myÊl´
chowajàc r´ce g∏´boko w r´kawy.
A w chwil´ potem wo∏am z ulgà:
– O! Jak dobrze. To jest sznaucer!
– „On jest ∏agodny!” – Wo∏a do mnie
w∏aÊciciel psa, który dopiero teraz mnie
zauwa˝y∏.
– Dzi´kuj´, wiem, ale z daleka nie zawsze to widaç – odpowiadam mu. – Widzi
pan, osoba, która przychodzi majstrowaç
przy p∏ocie jest dla psa bardzo podejrzana. Dobrze ˝e to nie jest rottweiler, bo taki to by mi portek na siedzeniu ca∏ych nie
zostawi∏.
Tym razem skoƒczy∏o si´ na obszczekaniu i pokazaniu du˝ych z´bów z bardzo
bliska. Sznaucery to na szcz´Êcie ∏agodna
rasa. Mam nauczk´, musz´ od tej pory
uwa˝aç na domy, gdzie sà du˝e psy i automatyczne bramy. To, niestety, bardzo
cz´sto idzie w parze. Odprowadzam ma∏à do domu i id´ dalej. Nast´pny sàsiad
nie ma jeszcze ogrodzenia, ale ju˝ mieszka i ju˝ mia∏ w∏amanie. Wiem, bo rozmawia∏am z nim roznoszàc poprzedni numer. Jego pies jest du˝y, ale m∏ody i weso∏y, mam nadziej´ ˝e przez miesiàc mu
si´ nie zmieni∏o. Nie wolno si´ skradaç –
myÊl´ sobie- i wchodz´ energicznie na
podwórko, ˝eby w∏o˝yç gazetk´ za wycie-

ostro˝nie starajàc si´ trzymaç twarz i r´ce
z dala od wierzgajàcych ∏ap i k∏apiàcych
pysków. Nie da rady, skrzynka za ma∏a.
Wcisn´∏am wi´c gazetk´ w szpar´ mi´dzy
sztachetkami. Gazetka oczywiÊcie natychmiast wylàdowa∏a w pysku jednego
z psów, zaÊ drugi, bijàc zapewne swój rekord w skoku wzwy˝, dosi´gnà∏ mojej r´ki. Na szcz´Êcie przezornie trzyma∏am
gazetk´ przez r´kaw. Drugie szcz´Êcie, ˝e
nie skoƒczy∏o si´ dziurà, tylko urwaniem
guzika, a trzecie, ˝e guzik spad∏ na mojà
stron´. Znalaz∏am kijek i odturla∏am guzik, po czym dosz∏am do wniosku, ˝e w∏aÊciciele tych piesków nast´pnym razem
znajdà gazetk´ w sklepie albo w koÊciele.
Szkoda r´kawów.
Epilog:
Dwa dni póêniej us∏ysza∏am pukanie
do drzwi wejÊciowych. Wyjrza∏am przez
okno i zobaczy∏am jakàÊ drobnà postaç
zmykajàcà chy˝o po schodach. Kiedy wysz∏am na ganek, postaç sta∏a ju˝ za furtkà
∏ypiàc niespokojnie oczami. Pozna∏am
panià listonoszk´.
Dzieƒ dobry – powiedzia∏a – mam polecony. Przepraszam, ˝e tak uciekam, ale
boj´ si´ psa.
To ja przepraszam, ˝e nie mamy jeszcze
domofonu – odpowiedzia∏am, czujàc si´
bardzo g∏upio – Na przysz∏oÊç prosz´
wchodziç bez obawy, tu nie ma psa.
– Dobrze wiedzieç- ucieszy∏a si´ listonoszka i ruszy∏a w stron´ dwóch niskich
p∏otów.
Mam nadziej´, ˝e mia∏a mocne r´kawy.
Dorota Wroƒska

raczk´ samochodu. Dalej sà dwa niskie
p∏oty. O zgrozo! Furtka otwarta, a za nià
dwie du˝e budy. Pewnie psiska sà na spacerze.
WejÊç tam czy nie wejÊç?
Wciskam gazetk´ do skrzynki i w nogi.
Nagle s∏ysz´:
– Niech pani jej tak nie zgniata.- To sàsiad wraca ze spaceru prowadzàc swoje
pupile na smyczy.
– Dzieƒ dobry – odpowiadam – Za
póêno. Widzi pan, to troch´ ze strachu
przed psami. Tu u pana skrzynka tak wisi,
˝e jak si´ coÊ do niej wk∏ada, to trzeba im
r´ce prawie w pysk w∏o˝yç. A z´biska majà niez∏e.
– Wie pani, ja jestem po w∏amaniu.
Z nimi czuj´ si´ bezpiecznie. Prosz´ si´
nie obawiaç, ta furtka jest mocna, i nie
otworzy si´ sama. Poza tym te psy te˝
swoje wiedzà.
– Tresowane, dobrze wiedzieç. – Ucieszy∏am si´.
Opowiadam o zdarzeniu ze sznaucerem.
– Jak otwieram bram´ – pokaza∏ sàsiad
– to zamykam psa. Mam chyba jedynà na
osiedlu bud´ z zamykanymi drzwiami.
A skrzynk´ chyba rzeczywiÊcie przenios´.
– Do widzenia panu!
Drugi niski p∏ot jest tu˝ obok, to jeden
z najgorszych na moim kawa∏ku osiedla –
drewniane sztachetki, si´gajàce ledwie
troch´ powy˝ej pasa.
Do tego mikroskopijna skrzynka, a za
ogrodzeniem oczytel.
tel. kom.
wiÊcie psy. Dwie
sztuki, niezbyt du˝e,
ale skoczne. PochyliDOJAZD GRATIS
∏am si´ nad skrzynkà

TA X I - W E S O ¸ A
773 70 31,

0-601 220 910
24 h

GABINET STOMATOLOGICZNY
lek. stomatolog Beata Bedra

Magdalena Gaw´cka, Danuta Olczak

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH,
PROTETYKA, RTG Z¢BÓW

tel.

773 14 30

Stara Mi∏osna
Zadanie 08, dom nr 589
ul. Kryszta∏owa 6
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• profilaktyka
• leczenie zachowawcze – doroÊli i dzieci
• protetyka
• ortodoncja – leczenie wad zgryzu
• badania profilaktyczne – bezp∏atnie

tel. 773-27-95
0602 785 695

Osiedle Stara Mi∏osna
ul. Jeêdziecka 20

STARA MI¸OSNA

Karnawa∏owy Bal Dobroczyny
Pragn´ podzieliç si´ ze wszystkimi
wra˝eniami z Karnawa∏owego Balu Dobroczynnego, który odby∏ si´ w tym samym czasie co Bal Stowarzyszenia
Sàsiedzkiego, czyli 13 stycznia w restauracji APLAUZ.
By∏ to bal szczególny ze wzgl´du na
cel towarzyszàcy imprezie, czyli zebranie
pieni´dzy na leczenie 8-letniej Natalii
chorej na bia∏aczk´ szpikowà.
Niezwyk∏à osobà, obecnà na balu by∏a
pani Urszula Jaworska, która prze˝y∏a t´
strasznà chorob´ i chcàc pomóc innym
za∏o˝y∏a Fundacj´.
Najwi´ksza atrakcja i najwi´ksze emocje rozpocz´∏y si´ po godz. 21.00, kiedy
na parkiecie ukaza∏ si´ niesamowity
i dowcipny Tadzio Norek z „Miodowych
lat”, czyli Artur BarciÊ oraz pe∏na wdzi´ku Gra˝ynka z „Klanu”, czyli Ma∏gorzata Ostrowska-Królikowska.
Wspaniali aktorzy poprowadzili aukcj´ obrazów pani El˝biety Lipiec i pani
Danuty Lipskiej, wprawiajàc wszystkich
w szampaƒskie nastroje.. Wspólnie pod-

grzewali i tak goràcà atmosfer´ Êpiewajàc piosenki nawiàzujàce do tematyki
obrazów. Najdro˝szym obrazem by∏ obraz olejny „KoÊció∏ w Starej Mi∏osnej”
sprzedany za 900 z∏. Dzi´ki ogromnemu
zaanga˝owaniu artystów podczas prowadzenia aukcji i cudownym goÊciom
wszystkie obrazy, a by∏o ich 26 sztuk!!!,
zosta∏y sprzedane, a kwota wynios∏a blisko 9.000 z∏otych!!!.
Pan Artur BarciÊ przygotowa∏ do licytacji 3 zdj´cia „Miodowych lat” ze swoim wizerunkiem i z miejscem na dedykacj´ i autografem dla nabywcy. Licytacja
zdj´ç Tadzia Norka by∏a bardzo burzliwa, przeplatana licznymi dowcipami
ofiarodawcy i zakoƒczy∏a si´ kwotà prawie 800 z∏otych!!!. Jedno z nich oglàdaç
mo˝na w restauracji APLAUZ.
W∏aÊciciele restauracji p. B∏´dowscy
zadbali o wyÊmienite dania i pi´knie
przygotowane, suto zastawione sto∏y. Im
te˝ nale˝à si´ goràce podzi´kowania za
to, ˝e ca∏y dochód ze sprzedanych zaproszeƒ przekazali na konto Natalii.
Muzyka przygotowana przez zawodowego prezentera muzycznego
Jarka
porywa∏a
ka˝dego do taƒca

Obrazy Danuty Lipskiej przedstawiajàce Ojca Âwi´tego cieszy∏y si´
du˝ym zainteresowaniem

Hojni uczestnicy aukcji

a˝ do bia∏ego rana. Wspólne zabawy na
parkiecie trwa∏y do godziny 5-tej rano.
Ostateczna kwota, która zasili∏a konto
chorej dziewczynki, wynios∏a blisko
14.000 z∏otych!!!
Wszystkim obecnym na karnawa∏owym balu dobroczynnym dzi´kujemy za
wspania∏à zabaw´ oraz za niezwyk∏à hojnoÊç. Po takiej imprezie nabra∏am pewnoÊci i wiary w ludzi, ˝e nie jest obcy los
bezbronnej chorej dziewczynki, która
jeszcze pi´ç miesi´cy temu chodzi∏a do
szko∏y, bawi∏a si´ z kole˝ankami, a teraz
walczy o ˝ycie z dala od swojego rodzeƒstwa i bliskiej rodziny.
Osoby zainteresowane nabyciem
zdj´ç oraz kaset video z karnawa∏owego
balu dobroczynnego mogà sk∏adaç zamówienia w restauracji „APLAUZ”, nr
tel. 773-14-01, w godz. 1000–2200.
Anna Kwasiborska

Osoby mogàce powi´kszyç stan konta podaj´ numer:
PKO B.P. XII Oddz. Warszawa 10201127-30140-270-1
Zbiórka przeprowadzona jest na podstawie zezwolenia Ministra
Spraw Wewn´trznych i Administracji z dnia 19 sierpnia 2000 r.
Nr DRI-XI-632-90-2784/2000
Has∏o: „NATALKA KWASIBORSKA” darowizna

IL CANTO w Akademii Muzycznej
W dniu 11 lutego 2001 r. w Akademii
Muzycznej w Warszawie odby∏ si´ XXI
Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych
A CAPELLA na etapie wojewódzkim.
Chóry wyst´powa∏y w czterech kategoriach.
Nasz chór ze Starej Mi∏osny prowadzony
przez panià Mart´ Zamojskà-Makowskà
przy Szkole Podstawowej nr 3 wystàpi∏ w kategorii chórów szkó∏ podstawowych.
Organizatorem konkursu by∏o Mazowieckie Kuratorium OÊwiaty. Nasze dzieci wystàpi∏y jako pierwsze. Chór przedstawi∏a chórzystka, uczennica Gimnazjum
w Starej Mi∏oÊnie Joasia Wytrykowska.
Praca, zapa∏ dzieci i pani Marty Zamojskiej-Makowskiej pokaza∏y, jak mo˝na
w przeciàgu niespe∏na roku podnieÊç swoje umiej´tnoÊci wokalne.

Chór wykona∏ pi´ç utworów: 1. Odlot
bocianów, 2. Kozio∏eczek, 3. Rzeka,
4. Na tym dworskim moÊcie, 5. Zajàczek. Na zakoƒczenie konkursu chór
IL CANTO otrzyma∏ dyplom uczestnictwa. Dzieci bardzo prze˝y∏y
ten wyst´p, bo po raz pierwszy w historii jego istnienia
prezentowa∏y swoje umiej´tnoÊci poza Starà Mi∏osnà
i przy tak wymagajàcym audytorium.
Cieszymy si´ wi´c z tego, ˝e
znalaz∏a si´ osoba, która poÊwi´ca swój czas, posiada
kwalifikacje i zapa∏ do tego,
˝eby nasze dzieci uczyç Êpiewu chóralnego, a tak˝e pobu-

dziç wol´ wspó∏zawodnictwa w podnoszeniu swoich umiej´tnoÊci.
˚yczymy sobie naboru do chóru wi´kszej liczby dzieci uzdolnionych muzycznie,
tak jak te, które ju˝ sà.
J.K.
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HURTOWNIA

STARA MI¸OSNA

SPRZEDA˚ NA R
ATY

serwis cz´Êci
rowerowe

PRZEDSTAWICIEL REGIONALNY

STARA MI¸OSNA UL. MAZOWIECKA 11, TEL. 773 30 14
AKCEPTUJEMY P¸ATNOÂCI KARTÑ KREDYTOWÑ

Tom Law’s School of English
w Weso∏ej-Starej Mi∏oÊnie od 1997 roku

Zapraszamy na zaj´cia indywidualne
i grupowe w nast´pujàcych grupach:
ANGIELSKI:
Starter (wiek: 7 do 10 lat)
Elementary i Pre-Intermediate
(wiek: 11-15 lat)
Intermediate (wiek: 15-18 lat)
DoroÊli:
Starter
(Êr. 1900-2030 lub
sob. godz. 1000-1130)
F-Starter
(poniedzia∏ek godz. 1900-2030)
Elementary
(pon. i czw. godz. 1145-1315)
(pon. i Êr. 830-1000)
Intermediate
(pon. Êr. lub wt. godz. 1900-2030
oraz wt. i czw. godz. 1800-1900)

Konwersacje
z American native
speaker – Dylan –
tak˝e w Warszawie

10

górskie
terenowe
sk∏adaki
dzieci´ce

773-32-70
773-33-70

NIEMIECKI:
poczàtkujàcy – dzieci:
(wt. i czw. godz. 1700-1800)
poczàtkujàcy – doroÊli
(pon. i Êr. godz. 2000-2100)
Êr. zaawansowani – m∏odzie˝
(pon. i Êr. godz. 1900-2000)
FRANCUSKI:
poczàtkujàcy – doroÊli
(wt. godz. 1900-2000;
sob. godz. 915-1015)
Êr. zaawansowani – m∏odzie˝
(sob. godz. 1015-1145)
HISZPA¡SKI:
poczàtkujàcy – m∏odzie˝
(pt. godz. 1630-1800)
ZAJ¢CIA PLASTYCZNE:
dzieci – 7 do 10 lat
(czw. godz. 1245-1415)

Zaj´cia odbywajà si´ w siedzibie szko∏y
w Starej Mi∏oÊnie przy ul. GoÊciniec 2B
(naprzeciwko Szko∏y Podstawowej nr 3)

mini

DELIKATESY

Czynne: codziennie 6.00
w niedziele 9.00

- 22.00
- 15.00

maxima

✦ ARTYKU¸Y SPO˚YWCZE I CHEMICZNE ✦
✦ KOSMETYKI ✦ ARTYKU¸Y SZKOLNE ✦
✦ OWOCE ✦ NAPOJE ✦ SOKI ✦ WARZYWA ✦
✦ ALKOHOL ✦ UPOMINKI ✦
✦ NABIA¸ ✦ W¢DLINY ✦
✦ POKARM DLA ZWIERZÑT ✦
✦ DU˚Y WYBÓR PRASY ✦

dogodny dojazd
parking

niskie ceny
SAMOOBS¸UGA

Bilety MZK i karty telefoniczne Âwie˝e pieczywo 3 razy dziennie
St. Mi∏osna Zad. 10 dz 627 przy ulicy Jana Paw∏a II 108
(dawna OBWODNICA)

tel. 773-25-30

u nas kupisz
szybko, tanio
i prawie wszystko

akceptujemy karty p∏atnicze

STARA MI¸OSNA

Matecznik

Rezerwaty cz. III
Baza Edukacji Ekologicznej „Torfy”,
dzia∏ajàca przy Zarzàdzie Mazowieckiego i Chojnowskiego Parku Krajobrazowego, usytuowana jest na skraju
opisywanego w poprzednich numerach
rezerwatu „Na Torfach”. To sàsiedztwo w niebywa∏y sposób sprzyja prowadzeniu szkolnych lekcji w lesie. Dzieci
odwiedzajàce nasz oÊrodek (od kwietnia a˝ do paêdziernika sà tam niemal
codziennie) stajà si´ wówczas du˝o
bardziej zainteresowane tematami poruszanymi przez nauczycieli i pracowników Parku. Dzieje si´ tak zapewne
dlatego, ˝e widzà to, o czym si´ im opowiada. Jednak wspomniane wczeÊniej
sàsiedztwo Bazy i rezerwatu sprzyja
równie˝ zupe∏nie innej dzia∏alnoÊci
MPK. MyÊl´ tu o ratowaniu zdrowia,
a czasem i ˝ycia wielu dzikich zwierzàt.
DziÊ trudno nawet powiedzieç,
w którym momencie nasz Park zaczà∏
si´ zajmowaç ratowaniem zwierzàt.
Zacz´∏o si´ zapewne tak, jak w wi´kszoÊci przypadków. KtoÊ przyniós∏ rannego ptaka z proÊbà o zaopiekowanie
si´ nim. I trwa to dziÊ. Nie opieka nad
ptakiem, lecz to, ˝e ludzie znajdujàc
chore zwierz´, dzwonià w∏aÊnie do nas.
Ka˝dego roku trafia do nas coraz wi´cej zwierzàt. G∏ównie sà to os∏abione
ptaki. Cz´sto te˝ przynoszone sà tzw.
podloty, czyli m∏ode ptaszki, które wysz∏y ju˝ z gniazda, ale nie osiàgn´∏y
jeszcze pe∏nej zdolnoÊci lotu. Spotyka
si´ je od maja do lipca (w zale˝noÊci od
gatunku). Najcz´Êciej sà one dobrze
skryte wÊród ga∏´zi i liÊci. Zdarza si´
jednak, ˝e podlot niefortunnie spada
na ziemi´ lub siada w zupe∏nie odkry-

tym miejscu. Wówczas znajdujàcy
go ludzie sàdzà, ˝e jest to biedny
porzucony ptaszek-sierota. Zabierajà go, próbujàc odchowaç na
w∏asnà r´k´ lub przynoszà go do
nas. W zdecydowanej wi´kszoÊci
przypadków dzia∏anie takie jest
wielkim b∏´dem. Najlepszà rzeczà, jakà mo˝na zrobiç w tej sytuacji, jest wsadzenie ptaka na wy˝szà i bardziej zakrytà ga∏àê. Rodzice, kierujàc si´ g∏osem swej pociechy, na pewno jà znajdà.
Mo˝na powiedzieç, ˝e blisko
po∏owa trafiajàcych do nas zwierzàt, to w∏aÊnie podloty. Sà jednak
i takie, którym pomoc jest faktycznie niezb´dna. Przewa˝nie muszà
one pozostaç u nas na d∏u˝ej, czasem niestety na zawsze. Tak sta∏o
si´ z wilkiem Ramzesem – najwi´kszà
atrakcjà naszej Bazy. Basior (samiec)
ten od szczeniaka by∏ wychowywany
przez ludzi. Nie potrafi polowaç, bo
nikt go tego nie nauczy∏. Poza tym nie
obawia si´ ludzi tak jak dzikie wilki.
Z tych powodów nie mo˝na wypuÊciç
go na wolnoÊç. Od ponad trzech lat
mieszka wi´c u nas w specjalnej zagrodzie i sta∏ si´ przez ten czas wizytówkà
„Torfów”. Dzieci wprost uwielbiajà
Ramzesa, choç bez wzajemnoÊci.
Zwierzak jest dla nas doskona∏à, ˝ywà
ilustracjà do prelekcji o drapie˝nictwie. Poza tym naocznie mo˝na przekonaç si´, ˝e „nie taki wilk straszny...”.
Kolejnymi sta∏ymi mieszkaƒcami
Bazy sà dwa bociany. Pierwszy – bia∏y,
na wybite skrzyd∏o i nigdy nie b´dzie
ju˝ lataç. Trafi∏ do nas z jednej z nadwiÊlaƒskich miejscowoÊci ju˝ jako do-

Wiewiórka

ros∏y bocian. Przyczynà jego kalectwa
by∏o zapewne zderzenie z drutami.
Niestety, jest to bardzo cz´sty rodzaj
bocianich wypadków. Czasem obra˝enia ptaków sà tak du˝e, ˝e nic nie mo˝na ju˝ zrobiç. Co roku trafia do nas
kilka „powypadkowych” boçków. Niektóre udaje si´ przywróciç naturze,
niektóre trafiajà do ZOO, a Przewoj
zosta∏ u nas. Przewoj to imi´ bia∏ego
bociana. Drugi bocian – tym razem
czarny, o imieniu MichaÊ – trafi∏ do
nas latem. Jest on w pe∏ni zdrowy, ale
z niewiadomych powodów zupe∏nie
oswojony. Z tego powodu przebywa
wÊród ludzi, a nie w Afryce, gdzie powinien sp´dzaç zim´. Jest on bardzo
wdzi´cznym ptakiem, wzbudzajàcym
podziw wszystkich odwiedzajàcych
nasz leÊny przytu∏ek.
c.d. na str. nast´pnej

Gabinet Stomatologiczny

OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ

lek. stom. Ma∏gorzata Nowicka-Olejko

AEROBIC

LECZENIE DZIECI I DOROS¸YCH
RTG Z¢BÓW
Godziny otwarcia: pon., Êr., czw. 16-21
wtorek
9-12
Tel. 773-21-12
Weso∏a, Osiedle Stara Mi∏osna, zadanie 24, dzia∏ka 1411

mgr Beata i Jacek Horszczaruk

ZAPRASZAMY W CZWARTKI I SOBOTY – 10.00
PONIEDZIA¸KI, WTORKI, ÂRODY, CZWARTKI – 19.30

TEL. 773 22 53

Os. Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5
Zadanie 29 dom 1640
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Dokoƒczenie ze str. poprzedniej
A skoro o przytu∏ku wspomnia∏em, warto dodaç, ˝e od kilku lat istnieje koncepcja utworzenia „Matecznika” dla chorych, dzikich zwierzàt. Utworzenie takiego miejsca
jest konieczne, co potwierdza nawet
Wojewódzki Konserwator Przyrody
w Warszawie. Niestety jest to bardzo
kosztowne, gdy˝ stworzenie wybiegów, wolier i klatek, w których mog∏yby kurowaç si´ zwierzaki ∏àczy si´
z ogromnymi wydatkami. Nie wspominajàc o zapleczu i fachowej obs∏udze. Niewykluczone jednak, ˝e dojdzie w koƒcu do realizacji tej idei
i to, byç mo˝e, w∏aÊnie w Mazowieckim Parku Krajobrazowym. Zapewne „Matecznik” b´dzie musia∏ powstawaç stopniowo, poczynajàc od
miejsc dla ma∏ych i Êrednich ptaków,
bo tych trafia do nas najwi´cej.
W tym roku mieliÊmy na przyk∏ad
mnóstwo ptaków krukowatych. Sroki, kawki (jedna pozosta∏a u nas na
zawsze) i sójki trafia∏y do nas co kilka dni. Jedna z sójek bardzo upodoba∏a sobie naszà sal´ muzealnà.
Przesiadywa∏a tam godzinami. Czasem tam nocowa∏a. Bardzo lubi∏a
przesiadywaç na g∏owie wypchanego
bociana czarnego. Kàpa∏a si´ w misce z wodà i w ogóle nie ba∏a si´ ludzi. Po pewnym czasie wydoroÊla∏a
i ku naszej radoÊci wybra∏a wolnoÊç.
Przez kilka dni przylatywa∏a do nas
na posi∏ki, a potem odlecia∏a w g∏àb
lasu. Podobnie zresztà jak wiele ind Bocian bia∏y
d Myszo∏ów
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S Sójka

Kobuz

nych ptaków. Dwie sroki przylatywa∏y do bazy jeszcze przez kilka tygodni po wypuszczeniu na wolnoÊç.
Kilka lat temu pomogliÊmy kobuzowi (pi´knemu soko∏owi), który równie˝ przez d∏u˝szy czas wpada∏ do
nas na posi∏ki – mi´so wystawione
na talerzu.
Wra˝enia wyniesione z obcowania
z dzikimi zwierz´tami warte sà
cz´stszego opisywania. Tym bardziej, ˝e (jak wiem z w∏asnego doÊwiadczenia) budzà wielkie zainteresowanie, szczególnie wÊród dzieci
i m∏odzie˝y. Dlatego pozwol´ sobie
powróciç w przysz∏oÊci do tego tematu.
Tekst i fot.:
Wojciech Sobociƒski

STARA MI¸OSNA

Wies∏aw Borkowski

ORGANIZUJEMY:
– wesela
– przyj´cia
okolicznoÊciowe
– konferencje
– bankiety
– catering

ZAPRASZAMY
od poniedzia∏ku do soboty
w godz. od 10.00 do 21.00

Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 90
tel. 773 20 98
tel./fax 773 30 02

P
W
¸

e∏ne
yposa˝enie

azienek
glazura, terakota, gresy, ceramika sanitarna, kabiny, grzejniki

IMPORTER I DYSTRYBUTOR
05-077 STARA MI¸OSNA
Trakt Brzeski 75
tel. (0-22) 773 21 55
fax (0-22) 773 30 41
WARSZAWA POWSIN
ul. Waflowa 1,
tel. (0-22) 651 65 58

ceramika, baterie, wanny,
kabiny z saunà, hydromasa˝e
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„Dziadkowie, rodzice, dzieci”
Polska rodzina od najdawniejszych
czasów preferuje dwa sposoby wspó∏istnienia, tzw. model wielopokoleniowy oraz samodzielnoÊç. Ten pierwszy
model dominowa∏ w rodzinach ch∏opskich, gdzie a˝ do Êmierci dziadków rodzina ˝y∏a razem, by dopiero potem
przeprowadzaç podzia∏ ziemi i budowaç w∏asne domy. OczywiÊcie, cz´sto
spadkobierca by∏ wyznaczany ju˝ wczeÊniej i to w∏aÊnie on pozostawa∏ na tzw.
ojcowiênie, a pozosta∏e rodzeƒstwo
musia∏o szukaç swego miejsca gdzie indziej. Niemniej jednak najcz´Êciej ziemi´ dzielono mi´dzy wszystkich synów,
stàd takie rozdrobnienie polskich gospodarstw, które pozosta∏o do dzisiejszych czasów.
W Starej Mi∏oÊnie, tej przedwojennej,
mo˝na by∏o zauwa˝yç oba te zjawiska.
Nasza miejscowoÊç by∏a typowà osadà podmiejskà z du˝à iloÊcià ludnoÊci
nap∏ywowej. Tak si´ dzieje zresztà dotychczas. Te rodziny, które pojawi∏y si´
tu na poczàtku wieku, szuka∏y samodzielnoÊci, miejsca gdzie mog∏yby za∏o-

˝yç w∏asne rodziny. Model – dziadkowie, rodzice, dzieci, pojawi∏ si´ dopiero
póêniej, w miar´ wrastania w t´ ziemi´.
WÊród ludnoÊci osiedlajàcej si´ tutaj
by∏o wielu robotników, wÊród których
rodzina wielopokoleniowa nie by∏a tak
rozpowszechniona jak na wsi. Du˝y
wp∏yw na powstawanie rodzin wielopokoleniowych mia∏a II wojna Êwiatowa
i spowodowane przez nià zniszczenia.
Wi´kszoÊç domów w Starej Mi∏oÊnie
zosta∏a spalona i pierwszà rzeczà, jakà
nale˝a∏o uczyniç, by∏o odbudowanie
rodzinnego domu, by tu∏ajàca si´ dotàd po lasach rodzina mog∏a w nim
osiàÊç. Wszystkie si∏y ca∏ej rodziny by∏y
poÊwi´cone temu celowi.
Dopiero pod koniec lat pi´çdziesiàtych rodziny znów zacz´∏y si´ dzieliç.
M∏odzi po Êlubie zaczynali szukaç samodzielnego mieszkania lub te˝ budowaç w∏asny dom. Do po∏owy lat siedemdziesiàtych by∏o to osiàgalne dla
ka˝dej robotniczej rodziny. OczywiÊcie, wymaga∏o to determinacji, wyrzeczeƒ i ogromu w∏asnej pracy, ale by∏o

absolutnie osiàgalne. W∏aÊnie w latach
1950-1975 w Polsce powsta∏o najwi´cej
samodzielnych mieszkaƒ i domów.
Wielu psychologów i filozofów popiera model rodziny wielopokoleniowej, podkreÊlajàc silne zwiàzki uczuciowe ∏àczàce tych ludzi. Cz´sto tak
jest, jednak tylko tam, gdzie ka˝dy
w rodzinie ma swoje miejsce, zakres
obowiàzków i gdzie istnieje g∏owa rodu, autorytet, który rozstrzyga pojawiajàce si´ problemy. Nie jest to niestety normà. Cz´Êciej si´ zdarza, ˝e narastajàce nieporozumienia, konflikt interesów, doprowadzajà do rozpadu tak
pomyÊlanej rodziny.
W dzisiejszej Starej Mi∏oÊnie dominuje model rodziny samodzielnej z jednym lub dwojgiem dzieci.
Do dziadków jeêdzi si´ w odwiedziny. Poniewa˝ pracy brakuje, tote˝ cz´sto jedno z rodziców jest w domu
i opiekuje si´ dzieçmi. Czasem jednak
warunki ekonomiczne zmuszajà do
podj´cia jakiejkolwiek pracy tak˝e drugà osob´ w rodzinie. I wtedy nagle
znów przydaje si´ babcia, która mo˝e
zaopiekowaç si´ wnukami.
Bogdan Jag∏owski

Og∏oszenia drobne

Szanowni Paƒstwo!
☛ JeÊli wiecie o czymÊ, co warto upubliczniç w naszej gazecie.
☛ JeÊli organizujecie imprez´ o charakterze niekomercyjnym.
☛ JeÊli taka impreza ju˝ si´ odby∏a.
Skontaktujcie si´ z nami. My ch´tnie (i bezp∏atnie) rozpropagujemy te informacje na naszych ∏amach. WiadomoÊci Sàsiedzkie sà pismem mieszkaƒców
Starej Mi∏osny. Wy tak˝e mo˝ecie mieç swój wk∏ad w jego redagowanie.
Zapraszamy do wspó∏pracy. Cz∏onków redakcji mo˝na spotkaç w ka˝dy
wtorek w godz. 2000 do 2130 w Szkole J´zyka Angielskiego, ul. GoÊciniec 2B.
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◗ Us∏ugi krawieckie, ul. Pogodna, tel. 773-27-83.
◗ Logopeda – diagnoza, terapia wad wymowy. Mo˝liwoÊç dojazdu do domu pacjenta, tel. 773-31-93.
◗ Ksi´gi podatkowe, ZUS, p∏ace – poprowadz´, tel.: 773-26-93.
◗ Strzy˝enie psów, tel. 0607 254-705, 0607 254-708.
◗ Poszukuj´ opiekunki do dziecka (4 miesiàce) na 7-10 godzin
dziennie, 5 razy w tygodniu, tel. 773-25-27, 0606 383-104.
◗ Fachowe prace wykoƒczeniowe: gipsy, malowanie, ocieplanie strychów, glazura i terakota oraz drobne prace elektryczne. Mamy referencje ze Starej Mi∏osny, tel. 0-604 893 006
◗ Przedszkole ch´tnie przyjmie lub niedrogo odkupi uêywany
faks i przemys∏owà zmywark´ do naczyƒ. Kontakt:
M.Krukowska, 773-34-39
◗ Sprzedam domek letniskowy nad jeziorem Limajno (25 km
na pn. od Olsztyna), dzia∏ka o pow. 8 arów (ogród), domek
murowano-drewniany z dwoma tarasami z widokiem na jezioro, pow. u˝ytkowa 110 m2; na dole salon z kominkiem
i kuchnia z wyposa˝eniem, ∏azienka, WC; na górze salon wypoczynkowy plus 2 zamkni´te sypialnie; mo˝liwoÊç zagospodarowania poddasza. Dojazd drogà asfaltowà, w pobli˝u
oÊrodek wypoczynkowy. Tel: 0501630088 lub 0604598426.
◗ Zamieni´ dwa mieszkania, 80 m2 w Starej Mi∏oÊnie i 50 m2
w Warszawie – Stegny, na dom w Starej Mi∏oÊnie lub w okolicy. Tel: 773-15-71.
◗ Poszukuje mieszkania dwupokojowego lub kawalerki
(600-800 z∏ miesi´cznie) tel. 77-33-158 (po godz. 1800)
0608 757-101.
◗ Kupi´ u˝ywany niedrogi sprz´t na zagospodarowanie:
telewizor, radio, kuchenk´, itp. 773-32-70
◗ Sprzedam samochód OPEL ASTRA 1.6 kat. PojemnoÊç 1598
cm3, 75 KM, 86 tysi´cy km przebiegu, rok produkcji XII.1997, 4drzwiowy, poduszka powietrzna kierowcy, g∏oÊniki, instalacja do
monta˝u radia, fabryczny immobiliser, opony zimowe, tel: 77315-85 wieczorem; 0-601-74-74-37. Cena 24 tys. z∏.
◗ M∏oda dziewczyna ch´tnie zaopiekuje si´ dzieçmi,
tel. 773-36-54.
◗ Samotna pani poszukuje pokoju do wynaj´cia, tel. 773-36-54.

STARA MI¸OSNA

Uwaga na gryp´
Grypa jest ostrà choroba infekcyjna,
atakujàcà g∏ównie uk∏ad oddechowy,
a czynnikiem wywo∏ujàcym chorob´ jest
wirus. Wirusy grypy, wÊród których wyró˝niamy 3 typy: A, B, C i szereg odmian, wywo∏ujà zwykle coroczne epidemie choroby, w przebiegu których schorzeniem obj´tych jest 10–20% populacji
w danym kraju. Rozleg∏e epidemie grypy
ogarniajàce ca∏e kontynenty nazywajà
si´ pandemiami i wyst´pujà, na szcz´Êcie, stosunkowo rzadko,bo zwykle w odst´pach 30–40 lat. Grypa to choroba
o du˝ej zaraêliwoÊci, tzn. ˝e ∏atwo szerzy
si´ w zbiorowoÊciach ludzkich, co m.in.
wynika z powszechnej wra˝liwoÊci ca∏ej
populacji na dzia∏anie wirusa.
Ogromne znaczenie dla niemal
corocznego sukcesu wirusów grypy
w walce z ludêmi odgrywa ich niesamowita zmiennoÊç antygenowa, która sprawia, ˝e odpornoÊç wytworzona przeciw
jednemu typowi czy jednej odmianie wirusa nie chroni nas przed atakiem nast´pnej „wrogiej armady” oraz fakt, ˝e
odpornoÊç po przebytej chorobie utrzymuje si´ bardzo krótko, bo jedynie przez
okres kilku miesi´cy. To wszystko sprawia, ˝e w ciàgu jednego roku mo˝emy
staç si´ kilkakrotnie ofiarami grypy.
èród∏em zaka˝enia jest chory cz∏owiek. Do zainfekowania innych ludzi dochodzi na drodze kropelkowej, kiedy zaka˝ona wydzielina, w wyniku kaszlu czy
kichania dostaje si´ do uk∏adu oddechowego zdrowego cz∏owieka. To czy dana
osoba zachoruje zale˝y od sprawnoÊci jej
uk∏adu odpornoÊciowego oraz od liczby
i agresywnoÊci wirusów. Dlatego tak
istotna w zapobieganiu szerzeniu si´ epidemii grypy jest zarówno nasza ogólna
kondycja psychofizyczna decydujàca
o prawid∏owym funkcjonowaniu uk∏adu
odpornoÊciowego, jak równie˝ dzia∏ania
zmierzajàce do przerywanie dróg szerzenia si´ choroby m. in. izolowanie osób
chorych. Po ekspozycji na wirusy, w wyniku kontaktu z osoba zainfekowanà,
drobnoustroje zaczynajà rozmna˝aç si´
w b∏onie Êluzowej górnych dróg oddechowych. Czas od momentu zainfekowania do chwili wystàpienia pierwszych objawów choroby jest bardzo krótki i waha
si´ w granicach od 24 do 72 godzin (1–3
dni). W tym okresie wirusy bynajmniej
nie pró˝nujà, ale rozmna˝ajà si´ w zawrotnym tempie, prze∏amujà bariery
obronne organizmu, a choroba ze stadium bezobjawowego przeradza si´

w pe∏noobjawowà gryp´. Nagle zaczynamy odczuwaç z∏e samopoczucie, dreszcze i bóle g∏owy, a szybko narastajàcej
temperaturze, osiàgajàcej zwykle 39
stopni i wi´cej, towarzyszà uogólnione
bóle mi´sni i stawów, tzw. ∏amania w koÊciach. Do powy˝szych objawów do∏àczajà si´ symptomy zapalenia dróg oddechowych w postaci m.in. kataru z wodnistà wydzielinà, drapania lub bólu gard∏a
oraz kaszlu. Powy˝sze objawy trwajà
zwykle 3–4 doby, ale mogà utrzymywaç
si´ nawet przez okres tygodnia. BezpoÊrednio po ustàpieniu objawów grypy
u wielu pacjentów utrzymuje si´ znaczne
os∏abienie, nawet do 2–3 tygodni, oraz
tendencja do niskiej temperatury cia∏a.
W tym okresie u cz´Êci pacjentów ujawniajà si´ powik∏ania grypy, poÊród których najcz´Êciej wyst´puje angina, zapalenie p∏uc, zapalenie zatok obocznych
nosa, niekiedy zapalenie mi´Ênia sercowego. Ryzyko powik∏aƒ roÊnie wraz
z wiekiem pacjentów oraz wspó∏istnieniem przewlek∏ych chorób uk∏adu krà˝enia, oddechowego, cukrzycy lub stanów
zmniejszonej odpornoÊci (np. u osób po
terapii nowotworów). Leczenie grypy nie
jest niestety leczeniem przyczynowym
i w zwiàzku z tym ma charakter leczenia
objawowego. W wi´kszoÊci przypadków
post´powanie sprowadza si´ do zalecenia pacjentowi le˝enia w ∏ó˝ku oraz do
podawania Êrodków przeciwgoràczkowych i przeciwbólowych a tak˝e preparatów wapnia i witaminy C, zaÊ w sytuacji

powik∏aƒ bakteryjnych, antybiotyków.
Ka˝dy przypadek grypy wymaga konsultacji lekarskiej po to, aby w∏àczyç skuteczne leczenie i odpowiednio wczeÊnie
rozpoznaç powik∏ania. Najskuteczniejszà formà zapobiegania grypie sà szczepienia przeciwgrypowe, które zaleca si´
osobom szczególnie nara˝onym na wystàpienie choroby i jej powik∏aƒ (osoby
starsze, pacjenci z chorobami uk∏adu
krà˝enia, uk∏adu oddechowego, ludzie
majàcy kontakt z wieloma osobami np.
nauczyciele, pracownicy placówek handlowych czy s∏u˝by zdrowia). Aby skutecznie wykorzystaç ochronne dzia∏anie
szczepieƒ przeciwgrypowych, najlepiej
poddaç si´ im przed szczytem zachorowaƒ, który, w Polsce, przypada na okres
od stycznia do marca. Nale˝y pami´taç
o tym, ˝e u cz´Êci pacjentów wyst´pujà
przeciwwskazania do wykonania szczepienia, a ich zlekcewa˝enie mo˝e doprowadziç do groênych powik∏aƒ np. silnych
odczynów alergicznych, dlatego decyzje
o zastosowaniu szczepionki mo˝e podjàç
jedynie lekarz. Pami´tajmy, ˝e choç najbardziej skutecznym zabezpieczeniem
przed choroba jest szczepionka, to przed
infekcjà grypowà zabezpiecza nas równie˝ w∏aÊciwy tryb ˝ycia: dostosowywanie
swojego ubrania do temperatury otoczenia, odpowiednia iloÊç godzin snu, w∏aÊciwe od˝ywianie uwzgl´dniajàce m.in.
witamin´ C i magnez oraz dobra kondycja psychofizyczna, czego Paƒstwu i sobie
˝ycz´ z nadziejà, ˝e uda nam si´ tej zimy
obroniç przed grypà.
lek. med. Tomasz Droƒ
Przewodniczàcy Komisji Zdrowia Rady Dzielnicy

OÂRODEK REHABILITACJI
I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

OFERUJEMY

– LECZENIE:

●

ZMIAN ZWYRODNIENIOWYCH
STANÓW POURAZOWYCH
BÓLÓW KR¢GOS¸UPA
WAD POSTAWY
DYSKOPATII

●
●
●
●

–
–
–
–
–

TERAPI¢ MANUALNÑ KR¢GOS¸UPA I STAWÓW
GIMNASTYK¢ KOREKCYJNÑ DLA DZIECI
GIMNASTYK¢ DLA PA¡
FIZYKOTERAPI¢
MASA˚E
BEZP¸ATNE KONSULTACJE

Tel. 773 22 53

Os. Stara Mi∏osna
ul. S∏onecznej Polany 5
Zadanie 29 dom 1640
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˚eby dziecko chcia∏o mówiç...
Wszyscy rodzice odczuwajà potrzeb´
kontaktu z dzieckiem od pierwszych
dni jego ˝ycia. UÊmiechajà si´, przemawiajà do niego, g∏aszczà, dotykajà,
obejmujà.
W ten sposób zaczyna si´, cz´sto nieÊwiadoma, praca nad rozwojem mowy.
Mowa rozwija si´ wy∏àcznie w kontaktach z innymi ludêmi. Jest najwy˝ej
rozwini´tà formà kontaktu. Poprzedzajà jà inne, wspólne wszystkim istotom ˝ywym, próby nawiàzania ∏àcznoÊci poprzez dotyk, ruchy ca∏ego cia∏a.
Po kilku tygodniach ˝ycia maleƒstwo
naÊladujàc matk´ wykonuje pierwszy
grymas odbierany jako uÊmiech. Wzajemne relacje mi´dzy rodzicami
a dzieckiem ubogacajà si´ o spojrzenia,

informacje przekazywane mimikà, coraz bardziej zró˝nicowanym p∏aczem.
Pod koniec pierwszego roku ˝ycia s∏yszymy wreszcie upragniona „mama”
i „tata”.
Im bardziej rodzice starajà si´ o nawiàzanie kontaktu z maleƒstwem, tym
szybciej wyzwalajà u niego takà samà
potrzeb´.
Pochyleni nad dzieckiem rodzice,
kochajàcy i zainteresowani nim autentycznie, sp´dzajàcy z nim bardzo du˝o
czasu sà gwarancjà, ˝e ich syn te˝ b´dzie chcia∏ wchodziç w relacje z nimi,
a tak˝e z innymi ludêmi. Mowa jest
najsprawniejszym narz´dziem komunikacji, wi´c takie dziecko b´dzie chcia∏o
mówiç.

Poradnik inwestora
Bioràc pod uwag´ fakt mieszkania
nas wszystkich na niekoƒczàcej si´ budowie postanowiliÊmy utworzyç ca∏kiem nowà rubryk´ w naszej gazetce.
Poradnik Inwestora b´dzie miejscem
wymiany dobrych i z∏ych doÊwiadczeƒ
zwiàzanych z budowà i wykoƒczeniem
naszych domów i mieszkaƒ. Czekamy
na Wasze propozycje, opowiadania
i historie z ˝ycia wzi´te. Chcemy, ˝eby
sami inwestorzy tworzyli t´ rubryk´.
Mamy nadziej´, ˝e pomo˝emy sobie
wzajemnie.
DziÊ zamieszczamy kilka przyk∏adowych cen us∏ug budowlanych obowià-

zujàcych na naszym Osiedlu, jeÊli uwa˝acie, ˝e sà zawy˝one – czekamy na
sprostowania:
◗ punkt elektryczny 20-30 z∏
◗ punkt hydrauliczny 40-60 z∏
◗ Êciana karton gips 10-15 z∏ za 1 m2
◗ glazura / terakota 20-40 z∏ za 1 m2
Punkt elektryczny – w∏àcznik, gniazdko
Punkt hydrauliczny – zasilanie i odp∏yw
W cenie: kabel, puszka, kszta∏tki, rury, z∏àczki.
Kolejnà sprawà godnà uwagi jest
tworzenie wspólnot mieszkaniowych.
Mieszkaƒcy bloków powinni zainteresowaç si´ tym zagadnieniem – le˝y to

Dzieci wychowane w domach ma∏ego dziecka z regu∏y d∏ugo nie mówià.
Dzieje si´ tak nie tylko dlatego, ˝e majà za ma∏o okazji do os∏uchania si´
z mowà, ale – przede wszystkim – dlatego, ˝e nie ma tej jedynej osoby matki, która nieustannie stara si´ nawiàzywaç relacje emocjonalne ze swoim
dzieckiem.
Pierwszy rok ˝ycia dziecka to czas
niezwykle intensywnego rozwoju fizycznego i psychicznego. JeÊli rodzice
w ciàgu tego roku nie szcz´dzà czasu
i nie ograniczajà si´ tylko do wykonywania niezb´dnych czynnoÊci piel´gnacyjnych przy dziecku, to b´dà cieszyç
si´ jego harmonijnym, wszechstronnym rozwojem.
Urszula Zdoliƒska
Logopeda
tel. 783 58 53
w ich interesie. Zach´camy do uczestniczenia w zebraniach, na których bardzo cz´sto podejmowane sà decyzje
dotyczàce wydatkowania waszych pieni´dzy. Czekamy na pomoc prawnà,
mo˝e jest wÊród naszych czytelników
ktoÊ, kto wskaza∏by odpowiednià drog´ legislacyjnà tworzenia takich wspólnot, a mo˝e ktoÊ ma ju˝ to za sobà i podzieli si´ swoimi doÊwiadczeniami
z mieszkaƒcami innych bloków?
AntoÊ
Tani Transport

☞ TANI PRZEWÓZ TOWARÓW
☞ PRZEPROWADZKI
samochodem Polonez Truck, ∏ad. 900 kg
tel. 773 38 79

II Edycja Konkursu „Nasza Stara Mi∏osna”
Stowarzyszenie Sàsiedzkie Stara Mi∏osna
og∏asza drugi ju˝ z kolei Konkurs plastyczny
i fotograficzny p.t. „NASZA STARA MI¸OSNA”.
Celem konkursu jest pokazanie walorów naszego osiedla i zwrócenie uwagi na to, co w naszym otoczeniu cieszy nas, intryguje i zachwyca
– w przyrodzie, architekturze, pejza˝u czy ludziach.
Konkurs otwarty jest dla wszystkich – doros∏ych i dzieci. Technika wykonania prac pla-

16

stycznych i fotografii jest dowolna. Format prac
(malarstwo, grafika, rysunek) nie powinien byç
mniejszy ni˝ A4. Minimalne wymiary fotografii
– 10/15 cm. Formaty wi´ksze mile widziane.
Dla autorów 3 najlepszych prac w ka˝dej kategorii przewidziane sà nagrody. Ostateczny
termin sk∏adania prac up∏ywa 8 maja.
Wszelkich informacji dotyczàcych konkursu
udziela p. Ma∏gorzata Krukowska w Szkole J´zyka Angielskiego przy ul. GoÊciniec 2b,
tel. 773 32 70.

STARA MI¸OSNA
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OÂRODEK REHABILITACJI I ODNOWY BIOLOGICZNEJ
mgr Beata i Jacek Horszczaruk

GIMNASTYKA
KOREKCYJNA
DLA DZIECI

ZAJ¢CIA GRUPOWE I INDYWIDUALNE

TEL. 773 22 53

Os. Stara Mi∏osna ul. S∏onecznej Polany 5
Zadanie 29 dom 1640

RAMY
PROFESJONALNA OPRAWA
OBRAZÓW, GRAFIK, PLAKATÓW, LUSTER
na ˝yczenie - oprawa u klienta odbiór i dostawa do domu

a cena
r
b
o
d
jakoÊç
Dobra

05-075 Weso∏a Zielona, ul. Wspólna 20b
tel./fax

773 47 54,

fax

815 40 76

St. Mi∏osna
ul. Jana Paw∏a II 66
(obok Banku)

tel. 773 11 08

- ARTYKU¸Y ELEKTRYCZNE - ÂRUBY - GWOèDZIE - NARZ¢DZIA - FARBY - LAKIERY - KLEJE - AKCESORIA - DRABINY - DU˚Y WYBÓR -

GABINET STOMATOLOGICZNY
J. i W. Bzd´ga, lekarz stomatologii ogólnej, chirurg stomatolog

–
–
–
–
–
–

– naprawa protez
profilaktyka
leczenie zachowawcze – leczenie chirurgiczne
leczenie dzieci
RTG z´bów
laseroterapia
protetyka

(0-22) 773 38 83
✆ 0-602 351 757

05-077 Stara Mi∏osna, ul. Jana Paw∏a II 238
na przeciwko nowej szko∏y, zad. 33 dz. 1983
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Narkotyki – wcià˝ ˝ywy problem
Wysiad∏am na dworcu w Warszawie.
Przechodzàc pasa˝em Êródmiejskim
zauwa˝y∏am le˝àcà obok schodów m∏odà dziewczyn´ – oko∏o 14-16 lat. Ludzie przechodzili oboj´tnie. Dziewczyna sprawia∏a wra˝enie nieprzytomnej.
Podesz∏am i zacz´∏am wzywaç pomocy.
Kilku przechodniów zatrzyma∏o si´.
Jeden – bardziej zorientowany, okaza∏o si´, ˝e lekarz, obejrza∏ dziewczyn´
i powiedzia∏ – narkomanka. Na mojà
proÊb´ o wezwanie karetki pogotowia
dziewczyna powoli zacz´∏a si´ podnosiç i chwiejnym krokiem iÊç w kierunku przystanku.
Na dworcach, w parkach, dyskotekach, coraz cz´Êciej spotyka si´ m∏odych ludzi, w których twarzach, oczach
i postawie widaç wycieƒczenie nie tyle
g∏odem co narkotykami.
Zatrwa˝ajàce jest to, ˝e coraz wi´cej
dzieci si´ga po narkotyki. Granica wieku znacznie si´ obni˝a. Ju˝ 11-latki si´gajà po narkotyki i to przewa˝nie dla
ch´ci prze˝ycia innego stanu, z ciekawoÊci nowych doznaƒ – jak mówià
„b´dzie odlotowo”.
Jednak˝e jest
wiele czynników,
które sprzyjajà si´ganiu po narkotyki.
Do nich nale˝y m∏odzieƒczy bunt wobec Êwiata, wobec ludzi doros∏ych – cechujàcy szczególnie
m∏odzie˝ w okresie dojrzewania. Niespo˝yta w sposób w∏aÊciwy dla tego
wieku energia i brak jej w∏aÊciwego
skanalizowania mo˝e doprowadziç do
brania narkotyków.
Innym czynnikiem jest nuda, brak
w∏aÊciwego zorganizowania czasu,
a tak˝e trudnoÊci z radzeniem sobie
w sytuacjach ˝yciowych oraz l´k przed
nowymi sytuacjami.
Ch´ç poczucia si´ bardziej doros∏ym
sprawia, ˝e dziecko zaczyna próbowaç
ró˝nych u˝ywek. M∏odzi o s∏abej woli
cz´sto ulegajà presji kolegów. Chcàc
jednoczeÊnie przynale˝eç do danej
grupy, Êrodowiska biorà narkotyki tak
jak inni.
Wa˝nym czynnikiem w ˝yciu dziecka
jest rodzina i spe∏nianie przez nià
w sposób prawid∏owy swoich funkcji.
Jej rozbicie – brak poczucia bezpieczeƒstwa, niedostateczne zaintereso-
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wanie rodziców sprawami dziecka, zaniedbanie sfery emocjonalnej, bàdê
nadmierne wymagania stawiane dzieciom przez rodzin´, szko∏´, spo∏ecznoÊç rówieÊniczà oraz niemo˝noÊç
sprostania tym wymaganiom – mo˝e
prowadziç do narkomanii.
Niew∏aÊciwy system wartoÊci, brak
dobrych wzorców – nieustannie raniàce oddzia∏ywania rodziny na dziecko
równie˝ mo˝e byç przyczynà ucieczki
w narkotyki.
Rodzice cz´sto zapracowani zazwyczaj zbyt póêno dowiadujà si´, ˝e ich
dziecko bierze narkotyki.
Jak rozpoznaç, ˝e dziecko bierze
narkotyki? Objawy brania narkotyków
mogà byç ró˝ne w zale˝noÊci od ich rodzaju.
Ju˝ niepokojàcym dla rodziców sygna∏em powinny byç póêne powroty
dziecka do domu, nowi koledzy, zamykanie si´
w sobie, niech´ç do rozmów z domownikami, zamykanie si´ w pokoju, s∏uchanie dziwnej muzyki lub agresywnoÊç wobec rodzeƒstwa – chwiejnoÊç
emocjonalna. Stany takie wskazujà, ˝e
nale˝y bli˝ej przyjrzeç si´ dziecku.
Dzieci, które biorà narkotyki, zmieniajà sposób ubierania si´, typowe dla
nich jest zachowanie „dwóch twarzy”.
Chcàc ukryç przed rodzinà przynale˝noÊç do grupy narkotycznej – k∏amià. Aby móc kupowaç narkotyki,
uciekajà si´ do kradzie˝y z domu bi˝uterii i innych cennych rzeczy. W domu
natomiast mogà pojawiaç si´ ró˝ne akcesoria s∏u˝àce do za˝ywania narkotyków jak: fajki, staniol, szklane nereczki, zapalniczka, strzykawka itp.
U dziecka bioràcego narkotyki ubranie
zachowuje charakterystyczny s∏odkawy
zapach. Objawy zewn´trzne to rozszerzone êrenice, zaczerwieniony nos od
wàchania Êrodków narkotycznych, zak∏ucia na r´kach i ciele (latem noszenie d∏ugich r´kawów).
Dzieci majàce problemy narkotyczne
cz´sto wagarujà. Wyst´puje u nich
brak apetytu, chudnà i sà senne w ró˝nych porach dnia.
Jak zapobiegaç, jak post´powaç, aby
problem narkomanii zmniejszy∏ si´?

Tak jak wspomnia∏em, fundamentalnà rol´ w ˝yciu cz∏owieka odgrywa rodzina. To w∏aÊnie rodzice powinni dawaç dziecku poczucie bezpieczeƒstwa,
równie˝ byç dla niego niezawodnà
podporà. Swoim nienagannym zachowaniem powinni dawaç dziecku przyk∏ad. Otaczaç dziecko mi∏oÊcià i ufnoÊcià. Rozmawiaç o ró˝nych jego problemach. Dostrzegaç jego niepowodzenia i osiàgni´cia. Ukazywaç w∏aÊciwe wzorce i wartoÊci. Mieç dobre relacje ze swoim dzieckiem.
Okres dojrzewania jest szczególnie
trudny w rozwoju dziecka. A wi´c m∏ody cz∏owiek powinien mieç mo˝liwoÊç
w sposób w∏aÊciwy spo˝ytkowania swojej energii – poprzez czy to ko∏a zainteresowaƒ, ko∏a sportowe bàdê innà form´
zaspokajajàcà jego potrzeb´
ruchu.
Potrzeba ruchu i w∏aÊciwego od˝ywiania jest bardzo wa˝nym czynnikiem. Zdrowie i sprawne cia∏o daje
m∏odemu cz∏owiekowi wiele radoÊci
i satysfakcji.
Stàd tak wa˝ne jest zapobieganie
skutkom narkomanii.
W ramach prac nad reformà systemu
edukacji do podstaw programowych
przedmiotów ogólnokszta∏càcych wpisana zosta∏a edukacja zdrowotna.
W szko∏ach od kilku lat realizowane
sà rozmaite programy profilaktycznowychowawcze.
Zapobieganie narkomanii to tak˝e
odpowiednie ustawodawstwo w kraju.
W sejmie odby∏a si´ szeroka dyskusja
na temat tzw. „twardych” i „mi´kkich”
narkotyków. Zatrwa˝ajàce jest to, ˝e
rozwa˝a si´ takie kategorie narkotyków, ka˝dy narkotyk niesie ze sobà
Êmiertelne skutki. Miesiàc temu sejm
przeg∏osowa∏ znowelizowanà ustaw´
dotyczàcà posiadania narkotyków. Ma
ona s∏u˝yç zapobieganiu narkomanii.
Karane b´dzie posiadanie narkotyków.
Miejmy nadziej´, ˝e zmniejszy to dystrybucj´ tych ÊmiercionoÊnych Êrodków.
El˝bieta Nowosielska
Komisja ds. Rodziny i Polityki Spo∏ecznej Rady Powiatu Miƒsk Maz.
Bibliografia: Ruth Maxwell – „Dzieci, alkohol, narkotyki”; Wojciech Wanat –
„Odlot do nikàd”.
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Biblia a Biblia
Staromi∏oÊniaƒska
W zwiàzku z naszà Biblia Staromi∏oÊniaƒskà warto, choç krótko, przypomnieç ró˝ne nazwy Biblii jakie nadawano tej Ksi´dze w ciàgu dziejów.
I tak najstarszy z zachowanych biblijnych manuskryptów to Biblia Synajska
(Kodeks Synajski z koƒca IV w) znaleziona w 1844 r w prawos∏awnym klasztorze Êw. Katarzyny na Synaju przez
wielkiego uczonego K. v. Tischendorfa.
Równie cenne sà inne staro˝ytne odpisy – manuskrypty. Pismo Êw. do dziÊ
zachowane jak Biblia Watykaƒska
(równie˝ z IV w.) Biblia Aleksandryjska (poczàtek V w.).
Dzieje przek∏adów biblijnych wykazujà, ˝e nie wszystkie t∏umaczenia biblijne
otrzymywa∏y swoje specyficzne nazwy,
jakby imi´ w∏asne. Wiele przek∏adów
natomiast zwiàza∏o si´ na sta∏e; na zawsze z osobà t∏umacza, bàdê z miejscem
pierwszego ukazania si´ przek∏adu.
Pierwszà wydrukowanà ksià˝kà by∏a
równie˝ Biblia. Wydrukowana w latach
1453–1455 w Moguncji w nak∏adzie 180
egzemplarzy. Zwie si´ jà do dzisiaj Biblià Gutenberga. Do dziÊ zachowa∏o si´
w Êwiecie 47 egzemplarzy, w tym jeden
w Polsce, w Pelplinie, w tamtejszym
Muzeum Diecezjalnym.

W 1534 r. ukaza∏o si´ niemieckie t∏umaczenie zwane Biblià Lutra. Angielski przek∏ad dokonany w 1539 r. przez
Tyndale’a nosi∏ nazw´ Wielkiej Biblii,
choç najbardziej znanà Biblià, a˝ do
naszych czasów (Autorized Version)
jest przek∏ad z 1611 r. tzw. Biblia Króla Jakuba (King’s James Version).
Od miejsca wydania nazw´ swà wzi´∏y najs∏ynniejsze przek∏ady: czeski (Biblia Kralicka 1579–1593) i w´gierski
(Biblia Vizsoly, 1590). Z 1530 r. pochodzi francuski przek∏ad Pisma Êw. okreÊlany jako Biblia Lowaƒska, choç najszerzej znanym przek∏adem francuskim jest tzw. Biblia Jerozolimska (Bible de Jerusalem), która wysz∏a w 1956
r. i mo˝na zaryzykowaç twierdzenie, ˝e
jest to do dziÊ najpowszechniejszy, najszerzej znany przek∏ad Êwiata.
W Polsce nazwy pierwszych Biblii przybiera∏y rozmaità postaç. I tak mamy Bibli´ Królowej Zofii (˝ony Jagie∏∏y), na
której polecenie dokonano t∏umaczenia.
Przek∏ad ten zwany jest te˝ Biblià Szaroszpatckà, od miejscowoÊci Szaros Patak
na W´grzech, gdzie w 1726 r. odnaleziono
jà w bibliotece tamtejszego gimnazjum.
Z kolei przek∏ad z 1561 r. – tzw. Biblia Leopolity, dokonany przez profe-

PRYWATNY OÂRODEK REHABILITACYJNY
O F E R U J E :

☛ DOMOWE WARUNKI
☛ POBYTY CZASOWE
☛ OPIEK¢ LEKARSKÑ (INTERNISTA, NEUROLOG, SPECJALISTA DO
SPRAW REHABILITACJI, ORTOPEDA TRAUMATOLOG)
☛ PE¸NÑ OPIEK¢ PIEL¢GNACYJNÑ
☛ PROFESJONALNÑ REHABILITACJ¢:
- SCHORZENIA NEUROLOGICZNE TAKIE JAK: UDARY,
WYLEWY, ZATORY, PORA˚ENIA, STWARDNIENIE ROZSIANE
- STANY POURAZOWE: PO Z¸AMANIACH, AMPUTACJACH,
URAZACH KR¢GOS¸UPA
- CHOROBY ZWYRODNIENIOWE STAWÓW, KR¢GOS¸UPA,
DYSKOPATIE
OÂRODEK ÂWIADCZY RÓWNIE˚ US¸UGI W ZAKRESIE:
REHABILITACJI, MASA˚U, FIZYKOTERAPII
DLA OSÓB DOCHODZÑCYCH.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Nasz adres:

Weso∏a - Stara Mi∏osna,
ul. Diamentowa 759, ZADANIE 10 Tel. 773-14-97

sora Akademii Krakowskiej Jana Nicza przybra∏ nazw´ od miejsca pochodzenia t∏umacza, od Lwowa (Leopolis). Z osobà t∏umacza wià˝e si´ te˝
trzeci i najwa˝niejszy przek∏ad Biblii
polskiej – jest to Biblia ks. Jakuba Wujka (NT w 1597; ca∏e Pismo Êw.
w 1599r).
Wszystkie pozosta∏e Biblie u nas
przek∏adane przyj´∏y swe nazwy od
miast. A wi´c dwa protestanckie przek∏ady, które nie odegra∏y wi´kszej roli
– Biblia Brzeska (rzadko zwana Radziwi∏∏owskà) – 1563 r. i Biblia NieÊwieska – 1572 r. Z kolei w 1632 r. ukaza∏a
si´ tzw. Biblia Gdaƒska we wspó∏pracy
luteran, kalwinów i braci czeskich pod
kierunkiem D. Miko∏ajewskiego. Przek∏ad ten do dziÊ ceniony jest wysoko
nie tyle za j´zyk, co za wiernoÊç filologicznà, co nieraz k∏adzie si´ cieniem na
zrozumia∏oÊci tekstu.
Przek∏adem tym nieliczni polscy protestanci pos∏ugiwali si´ a˝ do naszych
czasów, tak jak katolicy t∏umaczeniem
Wujka.
W 1965 r. ukaza∏a si´ katolicka Biblia Tyniecka, a dziesi´ç lat póêniej nowy przek∏ad protestancki – tzw. Biblia
Warszawska.
Ciekawe jest to, ˝e w recepcji tych
dwóch przek∏adów mo˝emy wyró˝niç
jakby dwa okresy. Biblia Tyniecka
przez pierwsze lata powszechnie by∏a
nazywana w∏aÊnie tak – Biblia Tyniecka. Potem nazw´ t´ wypar∏o miano Biblii Tysiàclecia. I dziÊ ju˝ okreÊlenia Biblia Tyniecka prawie si´ nie spotyka.
Z kolei w 25-letnich ju˝ dziejach Biblii
Warszawskiej po∏owa tego czasu to
brak jakiejkolwiek nazwy. Mówiono:
przek∏ad protestancki. Potem pojawi∏a
si´ nazwa (propagowana m.in. przez
ni˝ej podpisanego) Biblia Warszawska
i tak ju˝ zosta∏o. Przedziwne to, ze nazwa wysz∏a ze Êrodowisk katolickich
i w∏aÊciwie dzi´ki nim si´ utrwali∏a. Pozosta∏e nasze Biblie to: Biblia Poznaƒska (1973–1975), Biblia Lubelska (poszczególne ksi´gi z komentarzem ukazujà si´ od wielu ju˝ lat) oraz Biblia
Warszawsko – Praska (1998 r.).
Szczególniejszà odmianà tej ostatniej jest nasza – Staromi∏oÊniaƒska.
Wchodzimy przez to niejako do elitarnego klubu miast biblijnych. Âmiem sàdziç, ˝e jest to niezgorsza promocja naszego miasta. Naprawd´ mamy si´
czym poszczyciç i z czego byç dumnym.
Ks. Jerzy Banak
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Drzewa Starej Mi∏osny – Jod∏a – Abies
Jod∏y majà dla naszego krajobrazu
najwi´ksze znaczenie wÊród drzew
iglastych. Co prawda wi´kszoÊç tych
drzew nadaje si´ raczej do du˝ych parków, ale i w naszych ma∏ych ogródkach
mo˝na posadziç jednà czy dwie jod∏y.
Jod∏a od Êwierka (rodzaj pokrewny)
ró˝ni si´ ig∏ami. Oderwana ig∏a jod∏y
ma ma∏à przylgowatà stopk´, a ig∏y
Êwierka nie majà tej w∏aÊciwoÊci. Jod∏a
jest drzewem bardzo pi´knym, rozga∏´zionym od ziemi, o pokroju sto˝kowatym. Ig∏y ma g´sto osadzone, b∏yszczàce, ciemnozielone.
Udaje si´ na ka˝dym stanowisku, nie
lubi tylko zbytniej suszy. Wymaga gleb
˝yznych, gliniastych lub piaszczysto –
gliniastych. Jest stosunkowo odporna
na choroby i szkodniki.
Jednà z najpi´kniejszych jode∏ jest jod∏a szlachetna – Abies procera, rzadko
osiàgajàca w naszym klimacie wysokoÊç
przekraczajàcà 20 m. W swojej ojczyênie, Ameryce Pó∏nocnej, jest to pot´˝ne
drzewo o wysokoÊci do 80 m. Jod∏a szlachetna ma g´sto osadzone ig∏y, szablasto wygi´te ku górze, o efektownym, stalowoniebieskim zabarwieniu, bia∏e od
spodu. Szyszki bardzo okaza∏e, d∏ugoÊci
15–30 cm i Êrednicy 6–10 cm, przed dojrzeniem zielonkawe, dojrza∏e – purpurowo – bràzowe. Sadziç si´ jà powinno

na stanowiskach os∏oni´tych, pojedynczo, w miejscach widocznych, tak aby
mo˝na by∏o podziwiaç to jedno z najpi´kniejszych drzew iglastych.
Oryginalnà jod∏à jest o po∏ow´
mniejsza jod∏a koreaƒska – Abies koreana, która mo˝e byç bez obaw sadzona
w ca∏ej Polsce. RoÊnie s∏abo, najwy˝ej
do wysokoÊci 8–10 m. Koron´ ma g´stà, szerokosto˝kowà. Ig∏y krótkie (1–2
cm), grube, z wierzchu ciemnozielone,
od spodu kredowobia∏e, g´sto, szczotkowato ustawione wokó∏ p´dów. Niezwykle oryginalne, zwracajàce uwag´
sà szyszki. D∏ugoÊci 4–7 cm, przed dojrzeniem purpurowofioletowe. Jod∏a
koreaƒska roÊnie bardzo wolno i wczeÊnie obradza szyszkami. Pojawiajà si´
one ju˝ na drzewach wysokoÊci 1,5–2
m (w wieku 8–10 lat).
Natomiast szybko roÊnie jod∏a kalifornijska – Abies concolor, jedno z najpi´kniejszych drzew iglastych. W wielu
krajach ze wzgl´du na walory dekoracyjne, ma∏e wymagania glebowe i wytrzyma∏oÊç na mróz jest to najcz´Êciej
uprawiana jod∏a. Stanowi wyjàtek
wÊród jode∏, gdy˝ roÊnie dobrze nawet
na suchych, piaszczystych glebach
w miejscach nas∏onecznionych. Pokrój
ma szerokosto˝kowy, ig∏y bardzo d∏ugie, szarozielone lub niebieskawosre-

brzyste. Roztarte ig∏y wydzielajà bardzo silny, przyjemny zapach przypominajàcy cytryn´. Szyszki d∏ugoÊci 8–11
cm, przed dojrzeniem oliwkowozielone, dojrza∏e jasnobràzowe.
Pi´knà, a mo˝e najpi´kniejszà, jod∏à
jest jod∏a nikko – Abies homolepsis,
o bardzo regularnej koronie i ciemnozielonym igliwiu. Wytrzyma∏a na mrozy, o skromnych wymaganiach glebowych, dorasta do 30 m. Koron´ ma
bardzo regularnà, szerokosto˝kowà,
z grubymi, sztywnymi, ustawionymi
pod kàtem ga∏´ziami bocznymi. Ig∏y
sztywne, szerokie, z wierzchu ciemnozielone i b∏yszczàce, od spodu z dwoma
bia∏ymi, woskowymi paskami. W∏aÊnie
te g´ste, jakby lakierowane ig∏y sà najbardziej dekoracyjne. Szyszki d∏ugoÊci
7–10 cm, przed dojrzeniem fioletowe,
dojrza∏e fioletowobràzowe.
Anna Susicka

Przysmaki kuchni staromi∏oÊniaƒskiej – kartacze
20 du˝ych ziemniaków, 3 ∏y˝ki màki
Farsz: 40 dkg twarogu, jajko, 2 cebule,
3 zàbki czosnku, sól, pieprz, papryka.
5 ziemniaków obraç, umyç, ugotowaç, pozosta∏e zetrzeç na tarce, w∏o˝yç
do lnianego woreczka, odcisnàç. Sok
pozostawiç na 20 min, po czym zlaç
a pozosta∏y osad (krochmal) dodaç do
startych ziemniaków, 5 ugotowanych
ziemniaków przepuÊciç przez maszynk´, dodaç do surowych wraz z màkà
i bia∏kiem. Dok∏adnie wyrobiç ciasto,
aby nie posta∏y grudki.
Farsz:
Cebule drobno posiekaç i zeszkliç na
maÊle. Ser wraz z jednym ziemniakiem
przepuÊciç przez maszynk´. Utrzeç
z ˝ó∏tkiem. Dodaç zmia˝d˝ony czosnek,
wystudzonà cebul´, sól, pieprz, papryk´
do smaku. Farsz powinien byç pikantny.
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Z ciasta ziemniaczanego formowaç
doÊç du˝e kule, rozp∏aszczaç na d∏oni, nadziewaç twarogiem. Dok∏adnie zalepiaç.
Wrzucaç partiami do osolonego
wrzàtku. Gotowaç ok. 30 min. Wyjmowaç ∏y˝kà cedzakowà i uk∏adaç na

ogrzanym pó∏misku. Podawaç polane
skwarkami z w´dzonego boczku. Kartacze mo˝na równie˝ nadziewaç mi´sem mielonym przygotowanym tak, jak
na kotlety mielone.
Ma∏gorzata Zygmunt

Kto przygarnie psa?
W dniu 24.12.2000 r. (w mroêny wieczór wigilijny)
przyszed∏ do nas pies. Jest ca∏y czarny, dosyç du˝y, ma
krótkà sierÊç i d∏ugi ogon, bia∏à kropk´ pod szyjà i bia∏e
czubki palców.
Reaguje na polecenie: „siad” i „podaj ∏ap´”. Jest dobrze wychowany, towarzyski i ma poczucie humoru.
Lubi bawiç si´ i biegaç, czasami bardzo szybko, zawsze z du˝à radoÊcià. Przyszed∏ do
nas bez obro˝y. PrzekazywaliÊmy o nim wiadomoÊci do spo∏ecznego punktu informacyjnego, schroniska, dwóch gazet sto∏ecznych, wÊród znajomych i oczywiÊcie na p∏ocie.
Niestety, dawny w∏aÊciciel nie zg∏osi∏ si´. Nie mo˝emy go zbyt d∏ugo przetrzymywaç, ze
wzgl´du na obecnoÊç drugiego psa (suki). Zwracamy si´ z proÊbà: Czy w Starej Mi∏osnej
mi∏y czarny pies móg∏by znaleêç nowy dom? Nasz telefon 773 38 60
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Ruch zachowuje zdrowie
1) Le˝enie na plecach, r´ce u∏o˝one pod
g∏owà, kolana ugi´te, stopy oparte na
pod∏odze. K∏adziemy z∏àczone kolana raz
po jednej stronie, raz po drugiej.
2) Le˝ymy na prawym boku, lewa noga ugi´ta w kolanie po∏o˝ona przed nogà prawà.
Lewa r´ka po∏o˝ona na karku, prawà dociskamy lewe kolano do pod∏o˝a. Skr´camy tu∏ów starajàc si´ dotknàç lewym ∏okciem do pod∏o˝a. Zmieniamy pozycj´ –
wykonujemy to samo çwiczenie le˝àc na
lewym boku.
3) Le˝ymy na plecach, r´ce u∏o˝one na karku, prawa noga wyprostowana, lewa zgi´ta w kolanie. Kolanem zgi´tej nogi staramy si´ dotknàç pod∏o˝a po przeciwnej
stronie – staraç si´ nie odrywaç ∏okci od
pod∏o˝a. Zmieniamy pozycj´ – to samo
çwiczenie wykonujemy, gdy lewa noga
jest wyprostowana, a prawa zgi´ta w kolanie.
4) Kl´k podparty. Unosimy bokiem do góry prawà r´k´ – g∏ow´ skr´camy w stron´ podniesionej r´ki. To samo çwiczenie
Postanowi∏am zorganizowaç w moim domu Klub dla
wykonujemy drugà r´kà.
dziewczàt w wieku: 9–11 lat. Z wykszta∏cenia jestem leka5) Le˝enie na brzuchu, r´ce
rzem, ale obecnie nie pracuj´ zawodowo, poniewa˝ zajmusplecione na karku. Unosimy
j´ si´ dwójkà ma∏ych dzieci. Odkàd zosta∏am matkà, spra∏okcie do góry.
wy wychowania dzieci sta∏y mi si´ szczególnie bliskie.
Chcia∏abym, aby Klub, który zak∏adam, sta∏ si´ miejPostarajmy si´ ka˝de z wyscem wspania∏ej zabawy z rówieÊnikami, a tak˝e pomocà
mienionych çwiczeƒ powtórzyç
dla rodziców w wychowaniu dzieci.
od 10 do 30 razy. Przy braku
Moje propozycje na poczàtek, to: zaj´cia w kuchni,
poprawy lub gdy ból jest silny
w tym wspólne przygotowanie niewielkiego podwieczornale˝y zg∏osiç si´ do specjalisty.
ku, zaj´cia plastyczne, gry i zabawy w mieszkaniu, wspólZapraszamy
ne czytanie i dyskusja na temat ksià˝ek.
Wojciech Rudziƒski
Wsród zaj´ç Klubu znajdzie si´ krótka, 10–minutowa
Tel. 773 14 97
pogadanka. Chcia∏abym poruszaç tematy takie, jak: moda, sp´dzanie wolnego czasu, jakie cechy ceni´ u kole˝anek i kolegów, z jakimi osobami zaprzyjaêniam si´, szczeSklep MUCHOMOR
roÊç, odwaga, szacunek, pracowitoÊç, kole˝eƒstwo, itp.
ul. Borkowska 24/1 (przy drodze do Mi´dzylesia)
Rodzice b´dà oczywiÊcie informowani o przebiegu spotkaƒ, tematyce pogadanek.
Rodziców, którzy chcieliby, aby ich córeczki uczestni☛ zamówienia rozwozimy na terenie ca∏ej Starej Mi∏osny
czy∏y w zaj´ciach Klubu, prosz´ o kontakt telefoniczny:
☛ przy zamówieniu powy˝ej 30,00 PLN - dostawa GRATIS!!!
Agnieszka Blankiewicz 773 36 88.
☛ do zakupów powy˝ej 75,00 PLN - COCA-COLA 1l GRATIS!!!
Klub ma charakter niekomercyjny. W przysz∏oÊci przewiduj´ mo˝liwosç wprowadzenia niewielkiej sk∏adki
Zamówienia przyjmujemy pod numerem:
w celu zdobycia Êrodków na zakup materia∏ów potrzebOferujemy Paƒstwu:
Dostawy w godzinach:
nych do zabawy.
● Artyku∏y spo˝ywcze, mi´so, w´dliny, warzywa i owoce
- dni powszednie i soboty: od 8.00 do 22.00
Zaj´cia klubu b´dà odbywa∏y si´ co dwa tygodnie
● Napoje, soki, wody mineralne ● Artyku∏y monopolowe,
wyroby tytoniowe ● Chemi´ gospodarczà, artyku∏y tekstylne
- w niedziele i Êwi´ta: od 9.00 do 21.00
i trwa∏y ok. 1,5 godziny.
● Pras´ codziennà i czasopisma ●
Serdecznie zapraszam
Agnieszka Blankiewicz
Akceptujemy karty kredytowe!

Skoƒczy∏y si´ zimowe ferie, po których wracamy do codziennych zaj´ç wypocz´ci i rozruszani urlopowymi spacerami i uprawianiem
zimowych sportów. Wracamy i szybko zapominamy, ˝e codzienne çwiczenia sà niezb´dne, by nie mieç k∏opotów z kr´gos∏upem.
Ka˝dego dnia sp´dzamy wiele godzin pochyleni nad biurkiem, prowadzàc samochód,
sprzàtajàc, gotujàc, pioràc czy prasujàc. Zwykle nie zastanawiamy si´, czy przyjmujemy
w∏aÊciwà, nie obcià˝ajàcà nadmiernie kr´gos∏upa postaw´. Przychodzi jednak dzieƒ, gdy
po d∏u˝szej pracy czujemy silne bóle w okolicy kr´gos∏upa szyjnego, piersiowego lub l´dêwiowego i nie potrafimy znaleêç odpowiedzi
na pytanie, co jest przyczynà tak silnych dolegliwoÊci.
W dzisiejszym odcinku naszych porad dotyczàcych kr´gos∏upa proponujemy kilka çwiczeƒ pozwalajàcych na utrzymanie w dobrej
formie piersiowego odcinka kr´gos∏upa.

Zapraszam do klubu

oferuje ZAKUPY NA TELEFON!!!

773-19-68
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„Mi∏oÊç? do ptaszka”
„Kocham ci´” – rybka ptaszkowi raz rzecze.
Ptaszek na to: „Niestety, ty p∏ywasz w rzece.
Ja w przestworzach z wiatrem szybuj´,
z chmurkami i s∏oƒcem figluj´.
Nieuchwytny jestem, wolny,
niezg∏´biony i swawolny.
Mi∏oÊç to sà dla mnie p´ta,
jak przy sid∏ach ∏owcy p´tla,
która skrzyd∏a me kr´puje.
Nie! mnie mi∏oÊç nie pasuje.
„Ale ptaszku, nie rozumiesz,
ty jeszcze kochaç nie umiesz!” –
– rybka z ∏zami, jak korale,
przekonuje ptaszka dalej.
„Mi∏oÊç wcale nie zniewala,
a raduje, i rozpala.
Mi∏oÊç da ci skrzyd∏a nowe,
niedoÊcig∏e i t´czowe.
One poniosà ci´ wsz´dzie
i co zechcesz, twoim b´dzie!”
„Jak˝e to, tak byç nie mo˝e,
czy mo˝liwe to, mój Bo˝e?” –
– ptaszek g∏ow´ sobie ∏amie –
„Podpowiedz˝e mi, mój Panie!”
Ale Bóg cichutko siedzi,
nieskory do odpowiedzi.
Ptaszek musi sam tu radziç;
nie ma po co Boga nudziç,
bo od Niego tak jest dane,
˝e ptaszki ptaszkom sà przeznaczane.
Kilka dni ju˝ up∏yn´∏o,
ale ptaszka coÊ dr´czy∏o.
Znowu na tym drzewie siada
i do rybki tak powiada:
„Czemu kochasz mnie, odmieƒca,
zamiast w rzece oblubieƒca
rybkowego sobie szukaç
i do jego serca pukaç?”
A rybka sie zaduma∏a,
p∏etwami zafalowa∏a,
odpowiedzi szuka w g∏owie;
co odpowie? co odpowie?
„O przyczyny, mój kochany,
mi∏oÊci si´ nie pytamy,
ale mi∏oÊç przyjmujemy
i wzajemnoÊç oddajemy” –
– rybka s∏owa te powtarza,
ptaszek zaÊ w duchu rozwa˝a,
coÊ pod nosem poçwierkuje
i z ga∏´zi odlatuje.
„Wróci ptaszek?” – pyta rybka –
„Czy ma mi∏oÊç nie za p∏ytka,
czy ta przepaÊç mi´dzy nami
nie za wielka jest czasami?”
A w sercu nadzieja skryta.
„Wróci ptaszek?” – znowu pyta
z odlotu jego nierada,
a echo jej odpowiada:
„Wróci ptaszek?...
Wróci ptaszek?...
Wróci ptaszek.....”
Renata S∏aby
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INFORMACJE Z PARAFII
Przez ca∏y Wielki Post Droga Krzy˝owa w piàtki rano i wieczorem w po∏àczeniu ze Mszà Êw.
o godz. 9.00, 18.00. Nadto o godz. 16.00 Droga Krzy˝owa dla dzieci szkolnych, a o godz.
12.00 w po∏udnie dla maluchów i przedszkolaków. O godz. 20.00 Droga Krzy˝owa dla m∏odzie˝y i tych, którzy póêniej wracajà z pracy.
JednoczeÊnie na t´ godzin´ przychodzà ci, którzy pragnà w tym roku przyjàç Sakrament Bierzmowania lub Ma∏˝eƒstwa. Po tym wieczornym
nabo˝eƒstwie b´dà jeszcze spotkania zwiàzane
z przygotowaniem do tych Sakramentów.
Gorzkie ˚ale, jak zwykle, b´dà odprawiane
w ka˝dà niedziel´ w po∏àczeniu ze Mszà Êw.
o godz. 16.00. Serdecznie zapraszamy na to tradycyjne nabo˝eƒstwo pasyjne.
Przez ca∏y okres Wielkiego Postu w koÊciele,
jak zawsze, b´dzie wystawiony kosz na dary
i ja∏mu˝n´ dla ubogich. M. in. dla rodzin z Ejszyszek na Wileƒszczyênie. Zbiórk´ t´ zainicjujà
ju˝ nasi harcerze z ZHR-u w pierwszà niedziel´
Wielkiego Postu.
We wszystkie piàtki Wielkiego Postu ofiary
zbierane na Drodze Krzy˝owej b´dà, jak co roku,
przeznaczone na zakupy dalszych, kolejnych
fioletowych ornatów do liturgii.
We wszystkie piàtki Wielkiego Postu o godz.
20.00, katecheza dla narzeczonych i przygotowujàcych si´ do Bierzmowania (Msza Êw., Droga Krzy˝owa i konferencja).
Dziewcz´ta nale˝àce do szkolno – parafialnego chórku IL CANTO majà próby
w ka˝dà sobot´. Pani Dyrygent Marta Zamojska-Makowska zaprasza utalentowanych muzycznie ch∏opców i dziewcz´ta do
uczestnictwa w próbach. Chórek ma charakter profesjonalny i wymaga ze strony
dzieci sporego wk∏adu pracy. Ale sà ju˝
efekty, jak np. ostatnio zdobyty dyplom.
W marcu chórzyÊci majà wyjazd szlakiem
Chopina.
4 marca dzieƒ Êw. Kazimierza. Msza Êw. za
Zmar∏ych Kazimierzów i Kazimiery oraz Heleny
o godz. 16.00.
10 marca przewidziany jest wyjazd na Misterium M´ki Paƒskiej do Czerwiƒska nad Wis∏à.
Wyjazd o godz.7.00 rano; koszt 38 z∏.
Miasto to zosta∏o za∏o˝one w 1065 r. W∏adys∏aw Jagie∏∏o, udajàc si´ pod Grunwald, w∏aÊnie
w Czerwiƒsku przeprawia∏ si´ wraz z wojskiem
przez Wis∏´. W programie przewiduje si´ zwiedzanie dawnego opactwa kanoników regularnych (po∏. XIIw.) oraz uczestnictwo w Misterium

M´ki Paƒskiej. Od lat ju˝ w Czerwiƒsku w czasie
Wielkiego Postu wykonywane sà misteria nawiàzujàce do Êredniowiecznych przedstawieƒ
pasyjnych. B´dziemy te˝ modliç si´ przed cudownym obrazem Pani Ziemi Czerwiƒskiej. Na
zakoƒczenie zaproszenie do zwiedzania fantastycznego muzeum etnograficznego z setkami
eksponatów przywiezionych przez misjonarzy
z ca∏ego Êwiata. W drodze powrotnej planowany
jest postój w Zakroczymiu – mieÊcie zjazdów
i sejmików. Zobaczymy XVI-wieczny koÊció∏ –
przyk∏ad tzw. gotyku nadwiÊlaƒskiego oraz krajowy oÊrodek Apostolstwa TrzeêwoÊci u ojców
kapucynów.
19 marca UroczystoÊç Êw. Józefa: patrona
Rodzin. Porzàdek S∏u˝by Bo˝ej pó∏Êwiàteczny.
Msza Êw. zbiorowa za Zmar∏ych Józefów i Józefy o godz. 18.00. Imiona Zmar∏ych Józefów i Józef wrzucamy do puszki pod chórem.
25 marca Zwiastowanie Paƒskie. Dzieƒ ten
wszyscy prze˝ywamy jako dzieƒ dzi´kczynienia
za dar ˝ycia: naszego i naszych bliskich. Msza
Êw. w intencji wszystkich matek i ojców oczekujàcych narodzin dziecka o godz. 13.00 wraz
z b∏ogos∏awieƒstwem dla nich.
8 kwietnia Niedziela Palmowa. Przypominamy, ˝e palmy w du˝ym wyborze sà zawsze przy
KoÊciele, a dochód z ich rozprowadzania przeznaczony jest na cele charytatywne, jak np. na
wielkanocnà pomoc dla rodzin najubo˝szych.
9 kwietnia (Wielki Poniedzia∏ek) – jak zawsze
– przez nasze miasto przejdzie tradycyjna procesja Drogi Krzy˝owej. Idziemy ze Êwiat∏ami.
Poczàtek o godz. 19.00 od krzy˝a na skrzy˝owaniu Fabrycznej i GoÊciƒca.
W dniach 25 maja – 6 czerwca planowana
jest pielgrzymka do Rzymu. Zamieszkanie
w Polskim Domu Pielgrzyma w Rzymie (czego
nie oferujà ˝adne biura podró˝y). Wyjazd przewidziany jest bez przejazdów nocnych. Szczegó∏y w ksi´garence lub pod numerem telefonu
773-39-35. Im wi´cej b´dzie ch´tnych, tym
koszta b´dà mniejsze. Zg∏oszenia do koƒca
marca.
Rekolekcje wielkopostne odb´dà si´ w dniach 18–22 marca. W niedziel´ porzàdek sta∏y,
jak zawsze. Natomiast od poniedzia∏ku do
czwartku rekolekcje b´dà odbywa∏y si´ wg nast´pujàcego rozk∏adu:
godz. 9.00 Msza Êw., konferencja dla doros∏ych
godz. 11.00 Rekolekcje dla Liceum nr 27
godz. 17.30 Msza Êw., konferencja dla doros∏ych
godz. 19.00 Spotkanie rekolekcyjne dla m∏odzie˝y
godz. 20.00 Msza Êw., konferencja dla doros∏ych
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Listy
Bardzo dziwne poglàdy na funkcjonowanie samorzàdu gminnego wyrazi∏ Pan Robert W´grzynowski
w artykule „Co wolno wojewodzie...” zamieszczonym
w nr 17 „WiadomoÊci sàsiedzkich”.
Otó˝ twierdzi on, ˝e w∏adzà w gminie jest Zarzàd
Miasta, nie zaÊ Radni.
Radni – jak stwierdza Autor – wybierajà Zarzàd, Burmistrza, obdarzajà go zaufaniem i... tyle ich...No, co
najwy˝ej mogà go odwo∏aç, ale nie mogà nim, zdaniem P. W´grzynowskiego – kierowaç.
Na Êwiecie sà demokraci, sà te˝ monarchiÊci, sà te˝
mi∏oÊnicy dyktatury. Panu W´grzynowskiemu wolno
byç jednym z nich.
Na szcz´Êcie ustawa o samorzàdzie gminnym klarownie przedstawia podzia∏ zadaƒ i obowiàzków
w gminie. Nawet nie trzeba si´ w nià „wczytywaç” jak
chce Pan Robert. Wystarczy jà po prostu przeczytaç.
Na przyk∏ad art. 15, który powiada:”...organem stanowiàcym i kontrolnym w gminie jest rada gminy”. Oraz
art. 18, który stwierdza, ˝e do w∏aÊciwoÊci rady gminy
nale˝à wszystkie sprawy pozostajàce w zakresie dzia∏ania gminy, oraz wymienia szereg zasadniczych kompetencji i uprawnieƒ rady, w tym prócz spraw zwiàzanych z funkcjonowaniem zarzàdu i nadzorem nad nim,
takie „drobiazgi”” jak np: uchwalanie bud˝etu gminy,
rozpatrywanie sprawozdania z wykonania bud˝etu,
uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych, podejmowanie uchwa∏ w sprawach podatków
i op∏at lokalnych, podejmowanie uchwa∏ w sprawach
majàtkowych gminy przekraczajàcych zakres zwyk∏ego zarzàdu, ustanawianie prawa lokalnego.
Natomiast Zarzàd – w myÊl ustawy – jest organem
wykonawczym gminy. Art. 30 Ustawy stanowi, ˝e Zarzàd wykonuje uchwa∏y rady gminy i zadania gminy
okreÊlone sposób wykonywania uchwa∏, gospodaruje
mieniem komunalnym, wykonuje bud˝et.
Tak wi´c ustawa o samorzàdzie gminnym wyraênie
okreÊla zasady podrz´dnoÊci Zarzàdu – Radzie gminy.
I podleg∏oÊç ta nie ogranicza si´ tylko do prawa odwo∏ywania Zarzàdu. Odwo∏anie jest formà dezaprobaty
w stosunku do zarzàdu, uznania go za nieudolny, ∏àczy
si´ z regu∏y z nagannà ocenà jego dzia∏aƒ. To wystawia
tak˝e z∏e Êwiadectwo radzie za brak nadzoru. A gdzieÊcie byli, majà prawo zawo∏aç mieszkaƒcy. Dlatego
ustawa wyraênie przypisuje radzie tak˝e funkcj´ kontrolnà. Chodzi o to, by wspó∏pracowaç w zarzàdzaniu
sprawami wspólnoty, a nie tylko recenzowaç zarzàd,
majàc de facto zwiàzane r´ce. Dobra kontrola polega
na wspólnym dochodzeniu do êróde∏ b∏´dów i niepowodzeƒ i ich usuwania, a nie wytykania.
Mo˝na zrozumieç, ˝e zarzàd nie lubi byç kontrolowany, zresztà kto lubi, i byç mo˝e pan W´grzynowski
wyra˝a skryte marzenia gminnych urz´dników.
Koncepcja zarzàdzania gminà wyra˝ona przez autora artyku∏u prze∏o˝ona na j´zyk na przyk∏ad prawa karnego sprowadza∏oby si´ do mo˝noÊci ferowania tylko
kary Êmierci lub uniewinnienia. Jak na filmie „Gladiator”. Palec w gór´, palec w dó∏. Bzdura? Bzdura.
Pan Robert W´grzynowski powiada w swoim artykule o modelu samorzàdu gminnego, który nie istnieje

pomi´dzy Odrà i Bugiem. Przyjemnych marzeƒ, panie
Robercie...
Andrzej Jastrz´bski
Przewodniczàcy Rady Miasta Weso∏a

Jako monarchista powinienem zakrzyknàç:
Umar∏ Król, niech ˝yje... Przewodniczàcy. Natomiast jako osoba przywiàzana jednak do demokracji i samorzàdnoÊci napisz´: o wiele
bardziej odpowiada mi styl powy˝szego listu,
ni˝ to co widzia∏em na b´dàcej przyczynkiem
mojego artyku∏u styczniowej sesji Rady Miasta. JeÊli mój artyku∏ choç troch´ przyczyni∏
si´ do zmiany tego stylu, jestem gotów przyjàç
do siebie wszystkie krytyczne uwagi. Choç
szkoda, ˝e pan Przewodniczàcy, skoncentrowa∏ si´ jedynie na jednym, wyrwanym z kontekstu fragmencie mojego tekstu. Bo wtedy,
zamiast sugerowania, i˝ byç mo˝e jestem monarchistà, zauwa˝y∏by, ˝e w demokracji od
300 lat istnieje wymyÊlona przez Monteskiusza koncepcja trójpodzia∏u w∏adzy. I naruszaniu równowagi pomi´dzy w∏adzà ustawodawczà (jakà jest Rada), wykonawczà (jakà jest
Zarzàd) i sàdowniczà, dotyczy∏ mój artyku∏.
Nie jestem urz´dnikiem miejskim i nie mam
˝adnego interesu by reprezentowaç skryte
marzenia urz´dników. Po prostu chcia∏bym,
aby samorzàd w Weso∏ej funkcjonowa∏ tak jak
inne samorzàdy pomi´dzy Odrà a Bugiem,
czego panie Andrzeju, wszystkim ˝ycz´.
W królewskim uk∏onie, z samorzàdowym
pozdrowieniem, w demokratycznym tonie
Robert W´grzynowski
* * *
Temat potrzeb naszego osiedla jest wcià˝ dra˝liwy
i niewyczerpany. Wydaje si´, ˝e wszystko ju˝ zosta∏o
powiedziane. Nieodparcie nasuwa si´ jeszcze jeden
problem, dotychczas nie omawiany na ∏amach naszego pisma. Borykamy si´ bowiem nie tylko z pozostawiajàcà wiele do ˝yczenia komunikacjà i brakiem dróg,
ulic i oÊwietlenia, ale równie˝ brakiem us∏ug i zaopatrzenia. Dlaczego nikomu nie op∏aca si´ zainwestowaç
w Starej Mi∏oÊnie w sklepy i us∏ugi dla mieszkaƒców
osiedla choç od lat zaopatrzenie jest tu zupe∏nie niewystarczajàce? Nie b´dzie to na pewno szalony biznes, ale
otwarcie sklepu to nie tylko op∏acalny interes, to tak˝e
sposób na ˝ycie i uczciwe, sta∏e dochody. Chocia˝ zameldowanych jest wcià˝ niewielu mieszkaƒców (co
niewàtpliwie ma zwiàzek z przynale˝noÊcià Starej Mi∏osny do powiatu miƒskiego), osiedle nasze liczy faktycznie oko∏o 6-7 tys. mieszkaƒców i z czasem powi´kszy
si´. Ogromnà nadziejà na popraw´ sytuacji w zakresie
zaopatrzenia by∏y dla nas tak d∏ugo oczekiwane (prawie
3 lata) pawilony handlowe, przy Trakcie Brzeskim, które z powodzeniem mog∏yby pe∏niç (ze wzgl´du na bardzo du˝à powierzchni´) rol´ zaopatrzeniowà dla ca∏ego
osiedla. Wed∏ug moich skromnych obliczeƒ w samych
blokach przy ul. GoÊciniec mieszka oko∏o 1200 osób,
a i dla mieszkaƒców domków jednorodzinnych wzd∏u˝
ul. Diamentowej i pó∏nocnej strony Traktu b´dzie doÊç
daleko do Centrum Pogodna, które podobno ma roz-

wiàzaç wszystkie nasze problemy. Zaplanowane wi´c
pawilony przy Trakcie Brzeskim budzi∏y wielkie nadzieje
na normalnoÊç. Jakie˝ by∏o nasze zdziwienie, kiedy
okaza∏o si´, ˝e zdani jesteÊmy wcià˝ na ten sam bardzo
drogi jak na warunki warszawskie sklep przy ul. Fabrycznej (w którym zresztà czystoÊç lodówek i lad pozostawia wiele do ˝yczenia) i delikatesy „Natasza”, które oferujà nam jedynie podstawowe produkty spo˝ywcze. Pawilony sà, a owszem, ruszy∏y ju˝ nawet ze
sprzeda˝à, ale s∏u˝yç chcà raczej u˝ytkownikom trasy
Terespol – Warszawa ani˝eli mieszkaƒcom kilkutysi´cznego osiedla. Zastanawiajàce, ˝e nikt do tej pory nie pomyÊla∏ o otwarciu ksi´garni i sklepu papierniczego (nawet w jednym pomieszczeniu), sklepu ze Êwie˝ym mi´sem, garma˝erià, rybami, ale o szerokim asortymencie,
sklepie kosmetycznym czy obuwniczym. Kawiarenka
z kawà, lodami i Êwie˝ymi dro˝d˝ówkami mo˝e pozostaç jedynie w sferze westchnieƒ naszej m∏odzie˝y, której pozostaje na spotkania jedynie stacja benzynowa.
Po pracy i wyczerpujàcej podró˝y z Warszawy „wypchanym BAG-sem” lub „ledwo zipiàcà Wilgà” nie mamy praktycznie mo˝liwoÊci skorzystania z us∏ug (wymiana baterii do zegarka, optyk, fotograf, naprawa
sprz´tu technicznego) ani zakupów. W poszukiwaniu
bowiem sklepu z konfekcjà (rajstopy, bielizna) czy z artyku∏ami sportowymi dla m∏odzie˝y, zabawkami, drogerià czy artyku∏ami gospodarczymi, trafiamy do bogato
wyposa˝onych sklepów z wszelkiego rodzaju meblami,
jak na przyk∏ad: meble kuchenne, meble angielskie, meble w∏oskie i meble do wyposa˝enia sklepów, meble
wypoczynkowe a nawet meble dziecinne (ostatnio Cyroƒ) itp., drzwi. Listwy, szafy, wita nas nawet salon samochodowy, w którym stoi auto gotowe zawieêç nas
po wyboistej osiedlowej drodze do naszego domu z pustà jednak torbà. Szkoda, ˝e nasze weekendy b´dà zawsze staç pod znakiem zaopatrzenia i przez reszt´ ˝ycia jeêdziç b´dziemy do miasta, aby pokonujàc korki
dotrzeç wreszcie do centrum handlowego czy bazarku?
Po wydaniu zgody na zbudowanie 3 niepotrzebnych
stacji benzynowych na odcinku 500m Traktu Brzeskiego trzeba jeszcze otworzyç kolejne sklepy z oknami (Fakro, Welux,) wyposa˝eniem ∏azienek, materia∏ami budowlanymi itp. A zamieni si´ Trakt Brzeski w drugà ulic´ Bartyckà.
Dzi´ki chocia˝ za pralni´, przydatny sklep elektryczno-metalowy oraz otwartà niedawno kwiaciarni´ i cukierni´. Kwiaciarni´ szczerze polecam, mo˝na kupiç
w niej naprawd´ pi´knie skomponowany bukiet, a osoba, która jà prowadzi, jest kochajàcà kwiaty artystkà,
a nie osobà na tym miejscu przypadkowà.
Anna Sorokin

Szanowni Paƒstwo!
Jak zawsze serdecznie zapraszamy do
nadsy∏ania listów do naszej redakcji i jak
zwykle deklarujemy, ˝e ch´tnie je opublikujemy. ChcielibyÊmy jednak podkreÊliç, ˝e
NIE PUBLIKUJEMY LISTÓW ANONIMOWYCH. OczywiÊcie, jeÊli autor sobie
nie ˝yczy upubliczniaç swego nazwiska, mo˝e je zastrzec tylko do wiadomoÊci redakcji,
a my zagwarantujemy mu anonimowoÊç.
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ZAPRASZAMY DO NOWO OTWARTEGO SALONU
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Autoryzowany Przedstawiciel Firmy INDECO
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ZAPEWNIAMY PROFESJONALNÑ FACHOWÑ OBS¸UG¢
WYSOKIEJ JAKOÂCI SPRZ¢T
NIEPOWTARZALNE RELAKSUJÑCE WN¢TRZE
MI¸Ñ ATMOSFER¢, A PRZY TYM NIE WYGÓROWANE CENY
PRACUJEMY NA KOSMETYKACH RENOMOWANYCH FIRM
PROPONUJEMY PA¡STWU NAST¢PUJÑCE US¸UGI:
FRYZJERSTWO DAMSKIE, M¢SKIE, DZIECI¢CE
(TRWA¸A, FARBOWANIE - CLIMAZON MILENIUM)

ZABUDOWUJEMY
KOMPLEKSOWO

KOSMETYKA TWARZY I CIA¸A W PE¸NYM ZAKRESIE
DEPILACJA WOSKIEM, HENNA
MAKIJA˚ DZIENNY, ÂLUBNY, WIECZOROWY

LOKALE BIUROWE,
HOTELE
BANKI
SKLEPY itd.

SOLARIUM Z OPALACZEM NA RAMIONA
TURBO-POWER, KLIMATYZACJÑ – PROMOCJA

Mo˝liwoÊç
p∏atnoÊci
kartà

ytowà
kart´ kred
Zakupy na
nych
wnie˝ w in
INDECO ró
sklepach

✦ MASA˚ KLASYCZNY, ODCHUDZAJÑCY, RELAKSUJÑCY, SPORTOWY,
TERAPIA KR¢GOS¸UPA - MASA˚YSTA Z 20-LETNIÑ PRAKTYKÑ
MANICURE ✦ PEDICURE ✦ TIPSY ✦ AKRYL
SPRZEDA˚ KOSMETYKÓW
BARDZO DOBRY DOJAZD, DU˚Y PARKING
ZAPRASZAMY OD PON.-PT. W GODZ. 10.00-20.00, SOB. 9.00-16.00

EKSPOZYCJA: pon.-pt. 11-19, sob. 10-14,
DOM MEBLOWY „CELT“ - „Z¸OTA KACZKA“, Warszawa, ul. Tamka 40,
tel. 827 58 81 w. 131 i 827 05 00 w. 131,
SALON – Stara Mi∏osna, Trakt Brzeski 54A (tu˝ za stacjà paliw BP)
pon.-pt. 8-20, sobota 10-16
tel. 7732419, 773 17 77, tel./fax 773 32 80
0-608 42 58 82, 0-601 22 70 52, 0-501 074 222,

SYSTEMY

AU D I O -V I D E O
Projektowanie • Sprzeda˝ • Monta˝

CHCESZ NAG¸OÂNIå DOM, MIESZKANIE, FIRM¢?
KOMPLEKSOWE ROZWIÑZANIA DOMOWE I KOMERCYJNE W ZAKRESIE:
Pr o j e k t y v i d e o • K i n o d o m o w e i p r o f e s j o n a l n e • N a g ∏ o Ê n i e n i e d y s k r e t n e • I n t e l i g e n t n e s y s t e m y a u d i o ( m u l t i r o o m ) •
Pr o f e s j o n a l n e i n s t a l a c j e a u d i o w t e c h n o l o g i i 1 0 0 V • I n s t a l a c j e t e l e w i z y j n e • I n s t a l a c j e b e z p i e czeƒstwa — monitoring •
Instalacje komputerowe • Aran˝acje akustyczne (Ecophon) • Wyt∏umianie pomieszczeƒ (ABC Soundlab) • Dyskoteki od A do Z

OOpprróócczz d o s ko n a ∏ e g o d ê w i ´ ku o f e r u j e m y r ó w n i e ˝ :
■ Nowoczesne rozwiàzania (hi-tech).
■ Ciekawy wyglàd i wzornictwo.
■ DoÊwiadczenie i profesjonalizm.
SKONTAKTUJ
SKONTAKTUJ SI¢
SI¢ ZZ NAMI:
NAMI:
tel./fax (0-22) 773 2000, tel. (0-22) 649 2401
Piotr Pielak tel. 0-501 681 680, e -mail: piotrp@polbox.pl
Tomasz Walczak tel. 0 501 330 741, e -mail: walczakta@poczta.onet.pl

